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RESUMO 

Introdução: O objetivo deste estudo foi comparar as variáveis orofacial e 

polissonográficas em um grupo de crianças de 6 a 12 anos com e sem bruxismo.  

de uma escola primária. Métodos: Foram avaliadas 128 crianças na faixa etária 6 

a12 anos, de uma escola primária em São Paulo, Brasil. Foram selecionadas 

aquelas que preencheram os critérios do questionário para o bruxismo,onde 

responderam positivamente para freqüentemente ou muito freqüentemente 

durante uma semana formando o grupo bruxismo (n = 87). As crianças que 

responderam muito raramente ou nunca, foram selecionados como grupo 

controle, grupo sem bruxismo (n = 41). Ambos os grupos foram submetidos a 

avaliação das vias aéreas, orofacial e dentária. No grupo de bruxismo foi 

realizada polissonografia para confirmar a presença de bruxismo e outros 

distúrbios do sono potencialmente associados. Resultados: O peso das crianças 

com bruxismo foi (32,57  9,98), e no grupo controle (36,41  10,45) (p = 0,048). 

A frequência de dor de cabeça de manhã, foi maior no grupo bruxismo 

(1,10  0,79) que no grupo controle (0,54  0,64) (p < 0.001). Crianças com 

bruxismo são mais braquicéfalicas (12,6%) quando comparadas às crianças do 

grupo controle (0%) (p = 0,008). O padrão muscular facial de crianças com 

bruxismo variou significativamente em tipo, enquanto no grupo controle a maioria 

tinha estrutura facial longa (p < 0,001). A dentição do grupo bruxismo variou 

significativamente em tipo (decídua, mista e permanente), enquanto o grupo 

controle tinha apenas dentição mista (p = 0,003). A relação supero-inferior no 

grupo de bruxismo foi mais uma vez, mais variável (regular, profunda, mordida de 

topo e aberta), enquanto no grupo controle, apenas mordida profunda e aberta 

foram encontradas (p < 0,001). De forma semelhante, a relação látero-lateral 

também variou mais entre os padrões (mordida normal, acentuada, mordida 

cruzada anterior e mordida cruzada do lado), enquanto no grupo controle apenas 

mordida cruzada lateral foi encontrada (p < 0,001); 62,1% do grupo teste (com 

bruxismo) apresentou tonsilas palatinas ≤ 70%, enquanto que   no grupo controle 

(sem bruxismo) 36,6%  (p = 0,007). Os escores de bruxismo no grupo teste foram 

significativamente maiores do que no grupo controle (p < 0,001). Finalmente, no 



x 

 

grupo de crianças com bruxismo, o número de bruxismo tônico foi 

significativamente maior no estágio S2 do sono (p = 0,002)  e REM (p < 0,001), 

enquanto o bruxismo fásico ocorreu com maior freqüência nos estágio S2 do sono 

(p = 0,002) e estágio S4 do sono não-REM (p < 0,001). Conclusões: Bruxismo foi 

freqüente na amostra de crianças estudadas e ocorreu mais frequentemente 

naquelas com menor peso corporal, com melhores índices de padrão respiratório 

e menos alterações faciais quando comparadas com crianças sem bruxismo. 

Bruxismo esteve significativamente associado a queixa de cefaléia matinal, 

sugerindo maior atenção dos profissionais de saúde para esse sintoma nessa 

faixa etária. Os eventos tônicos e fásicos se distribuem de maneira diferente nos 

estágios de sono. Os episódios tônicos tendem a ocorrer em crianças mais novas 

e mais magras, o que sugere fisiopatologia diferente para ambos os tipos de 

atividade muscular.   

Palavras-chave: Bruxismo, Polissonografia, Dentição, Vias aéreas superiores. 
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1.1 Bruxismo  

1.1.1 Definição, sintomas e sinais e conseqüências 

O Bruxismo do sono (BS) é definido como uma atividade 

parafuncional noturna de apertamento e rangimento dental. É também descrito 

como uma atividade motora orofacial durante o sono, caracterizada por repetidas 

ou sustentadas contrações dos músculos elevadores da mandíbula. Segundo a 

Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono, o bruxismo é uma atividade 

oral caracterizada pelo movimento de “ranger” ou “apertar” dos dentes durante o 

sono, sendo considerado como um distúrbio de movimento, geralmente associado 

com alterações do sono, podendo causar despertares (1). 

O bruxismo que ocorre durante a vigília ou bruxismo diurno (BD) e o 

bruxismo durante o sono (BS) são entidades clínicas diferentes que ocorrem em 

distintos estados de consciência (sono e vigília), com diferentes etiologias, 

devendo, portanto, ser reconhecidas porque necessitam de estratégias de 

tratamentos diferentes. O BD é semi-involuntário, ocorrendo principalmente em 

vigília com contrações episódicas da musculatura da mastigação, mais 

comumente com cerrar da mandíbula ou ranger de dentes; é também geralmente 

causado por outras condições médicas (por exemplo, uso de neurolépticos, 

distonia, etc.) (2,3).  

O diagnóstico de BS não é simples. De acordo com a Classificação 

Internacional dos Distúrbios do Sono (ICSD), bruxismo durante o sono pode ser 

diagnosticado clinicamente quando houver os seguintes sinais: desgaste dentário 

anormal, ruídos de ranger de dentes durante o sono e desconforto muscular 

mandibular (4).  

Contudo, o diagnóstico clínico de BS realizado no consultório médico 

por meio da anamnese apresenta limitações e deve ser complementado com 

exame orofacial e avaliação odontológica (5).  
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Sintomas e sinais clínicos que auxiliam o diagnóstico de bruxismo:  

1) Ruído durante o ranger dos dentes;  

2) Queixa de dor e fraqueza nos músculos da mastigação e 

cefaléias ocasionais (músculos temporais); 

3) Desgaste dentário (um ou mais dentes);  

4) Sensibilidade dos dentes para frio e/ou calor;  

5) Hipertrofia de músculos masseteres e temporais;  

6) Crepitação da articulação temporomandibular ou redução da 

amplitude de abertura da mandíbula;  

7) Cicatrizes de cortes na língua (6).  

 

1.1.2 Etiologia do bruxismo 

O bruxismo pode apresentar 2 tipos de contração: tônica –  isolada e 

mantida; fásica –  série de contrações repetidas, também chamadas de atividade 

muscular mastigatória rítmica. Pode também ser classificado como primário ou 

secundário este geralmente associado a drogas, medicamentos ou problemas 

iatrogênicos (7).  

O bruxismo provoca alterações nos dentes, articulações 

temporomandibulares, músculos, funções estomatognáticas e talvez, na direção 

do crescimento craniofacial. Supõem-se que quando este hábito se instala na 

infância, durante os picos de crescimento, ocorre uma alteração no crescimento 

craniofacial devido à hipertrofia dos músculos mastigatórios, desgaste severo dos 

arcos dentais e diminuição da dimensão vertical (8). 

Quanto ao grau pode ser considerado leve, moderado e severo, 

onde ocorrem evidências de danos às estruturas do sistema estomatognático, 

como citado acima (9).  
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A etiologia do bruxismo tem sido muito discutida; acredita-se que 

ocorra devido às discrepâncias oclusais ou associado a problemas emocionais 

como o estresse. Mas o quanto tais problemas podem ser apenas fatores 

desencadeantes ainda não está totalmente esclarecido. Os contatos oclusais são, 

entretanto, geralmente vistos como fator desencadeante para o bruxismo, e 

sugeria-se que o bruxismo poderia ser eliminado por meio do ajuste oclusal. 

Outras teorias afirmam que o bruxismo é causado primariamente por distúrbios do 

Sistema Nervoso Central. Além disso, as condições desencadeantes de BD 

podem também desencadear o BS, apesar de muitos pesquisadores acreditarem 

que os dois são comportamentos distintos (10).  

A etiologia do bruxismo não é completamente entendida. Alguns 

autores acreditam na existência de um fator genético, transmitido de pais para 

filhos que poderia atuar por meio de mecanismos neurais centrais, afetando a 

estrutura local oral, ou talvez por meio de fatores que influenciam a personalidade 

ou a susceptibilidade ao estresse. Tais fatores psicológicos não estão bem 

estabelecidos, apesar de não haver dúvidas de que o estresse de vários tipos 

induz ou agrava o bruxismo (6). Já os fatores anatômicos locais são problemas 

freqüentes em alguns casos. Alguns autores sugerem que indivíduos que 

apresentam distúrbios de formação na mandíbula e /ou má oclusão, têm maior 

capacidade de desenvolver o bruxismo, que pode ser corrigido com tratamentos 

ortodônticos.  

Desse modo fatores como estresse emocional e físico, angústia, 

medo, ansiedade e distúrbios do sono desencadeiam, aumentam ou perpetuam 

os episódios de bruxismo. Portanto a etiologia do bruxismo parece ser 

multifatorial (11,12). 

Há hipóteses de que o individuo com bruxismo pode não ranger com 

a mesma intensidade e freqüência todos os dias, o que sugere maior variabilidade 

dos índices de BS noite a noite (13). 
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1.1.3 Fisiopatologia do bruxismo 

As funções estomatognáticas em indivíduos que apresentam 

bruxismo podem estar alteradas, principalmente a função da mastigação. A 

mastigação é uma função complexa que compreende a relação entre os aspectos 

morfológicos e biomecânicos das articulações temporomandibulares, dentes e 

sistema neuromuscular. Existem quatro músculos principais que participam da 

mastigação, e controlam os movimentos mandibulares (12): músculos masseteres 

(1) pterigóideo medial (2) pterigóideo lateral (3) músculos temporais.  O músculo 

pterigoideo lateral é o principal músculo para abertura da boca e sua função é 

auxiliada  pela gravidade e pela musculatura cervical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Musculatura facial relacionada a mastigação 
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Apesar do grande número de estudos nas últimas décadas sobre o 

bruxismo, ainda não se relatou um método de tratamento satisfatório que impeça 

as conseqüências sintomáticas deste hábito parafuncional sobre o sistema 

estomatognático (12). 

A atividade motora orofacial mais freqüentemente observada durante 

o sono é a atividade muscular mastigatória rítmica (AMMR) do músculo masseter. 

A AMMR quando associada ao ranger de dentes é denominada bruxismo do 

sono. Os episódios de AMMR com ausência de ranger de dentes estão presentes 

em 60% dos indivíduos normais, mas também em vários distúrbios do sono, como 

sonambulismo e terror noturno. A qualidade e a quantidade de AMMR estão 

alteradas nos indivíduos portadores de bruxismo do sono. A freqüência de AMMR 

no bruxismo do sono está aumentada três vezes. Nos portadores de bruxismo do 

sono cada episódio de AMMR possui 70% a mais de contrações, sendo que a 

amplitude dessas contrações é 60% maior, enquanto a duração é cerca de 40% 

menor. Isto sugere que AMMR, nestes indivíduos, é uma atividade mais potente. 

A incidência de microdespertares está associada à alta freqüência da atividade 

muscular mastigatória (14,15). 

Os sinais e sintomas relacionados com a ocorrência do bruxismo 

podem ser: desgaste das superfícies dentais, distúrbios de oclusão, dor nos 

músculos mastigatórios, hipertrofia muscular e dores de cabeça (13). 

 

1.1.4 Prevalência de bruxismo 

A prevalência exata do bruxismo do sono na população é imprecisa 

e subestimada. Isto ocorre porque os estudos epidemiológicos são baseados em 

populações e metodologias diferentes. Existem limitações para definir a 

prevalência exata, por exemplo, com indivíduos que dormem sozinhos, não tendo 

a certeza da ocorrência do bruxismo noturno; embora possa ser diagnosticado 

pela polissonografia; estudo tem mostrado que a prevalência em crianças mais 

alta, variando entre 14% e 20%. Nos adultos jovens, entre 18 e 29 anos de idade, 
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é de 13%, diminuindo ao longo da vida para 3% em indivíduos acima de 60 anos 

de idade. A prevalência na população idosa deve ser maior que a estimada, já 

que as próteses totais em acrílico previnem os sons de ranger de dentes. Não tem 

sido encontrada diferença de gênero para a ocorrência do bruxismo do sono (14). 

Critérios odontológicos para diagnóstico: 

1) Apertamento ou ranger de dentes durante o sono; 

2) Um ou mais dos seguintes itens presentes: 

 Desgaste anormal dos dentes; 

 Ruídos dentais associados com bruxismo; 

 Desconforto na musculatura mandibular (13). 

 

1.1.5 Polissonografia Diagnóstica  

O diagnóstico para Bruxismo do sono representa um dos problemas 

para a odontologia. Normalmente o diagnóstico é realizado clinicamente, 

avaliando se há historia recente de ranger de dentes em pelo menos de 3 à 5 

noites por semana, por mais de 6 meses; desgaste dental; fadiga ou dor muscular 

pela manhã e hipertrofia do músculo masseter. Esse diagnóstico é feito com ajuda 

de relato de pais ou parceiros. Quando não há alguém que possa relatar esses 

episódios noturnos, podemos recorrer à Eletromiografia (EMG), que acessa a 

atividade do músculo masseter. A desvantagem do uso desse procedimento é 

que não avalia se o paciente esta dormindo ou não. Já que a atividade do 

músculo masseter poderia resultar do apertamento diurno, falar ou comer. 

Realizando o exame polissonográfico em laboratório do sono, os registros 

incluindo eletromiografia (EMG), eletroencefalografia (EEG), eletrocardiograma 

(ECG), eletro-oculografia (EOG) e gravações de áudio e vídeo são consideradas 

hoje o padrão apara detecção do bruxismo do Sono. A eletroencefalografia e 

EOG permitem uma avaliação segura dos estágios do sono, ECG evidencia o 
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aumento da FC que está associado com um episodio de bruxismo do sono e 

gravações de áudio e vídeo detectam sons e movimentos mandibulares típicos do 

ranger de dentes. As desvantagens deste método são seu custo alto e a 

realização do exame em ambiente laboratorial, que pode alterar a atividade do 

bruxismo noturno quando comparado com o ambiente confortável da casa do 

paciente (16). 

 

1.1.6 Achados odontológicos no Bruxismo do Sono (BS) 

O bruxismo é a principal causa de lesão traumática do periodonto e 

de hipermobilidade dentária. A totalidade dos portadores de BS apresenta sinais 

de desgaste dentário com facetas polidas ou exposição da dentina, mas cerca de 

40% dos portadores do BS são assintomáticos. Sensibilidade dental ao calor e/ ou 

ao frio pode estar presente, como também trincas e fraturas em dentes e/ou 

restaurações são observados em alguns casos (6). Indivíduos com BS apresentam 

maiores risco de disfunção da articulação temporomandibular (ATM) (17). 

Disfunção da ATM é caracterizada por dor articular, estalos, crepitação (“ranger 

de areia dentro do ouvido”) e trismus com limitação dolorosa na abertura 

bucal (18). A palpação da musculatura mandibular e o exame visual ao fechamento 

mandibular para o diagnóstico da disfunção da ATM revelam dor e/ou hipertrofia 

muscular abaixo da curvatura zigomática (6). 

 

1.1.7 Bruxismo Infantil 

A etiologia do bruxismo em crianças também é uma atividade 

parafuncional de origem multifatorial com as mesmas características da 

ocorrência em adultos; apresentando como possíveis causas fatores locais 

(interferências oclusais, fatores sistêmicos, hereditários ou ainda ocupacionais) 

(como a prática de esportes competitivos que pode levar a essa consequência, 

desencadeando o hábito; fatores psicológicos como estresse e ansiedade 



Introdução 

9 

 

também estão relacionados a esse hábito. Os fatores psicológicos como a 

ansiedade tem aumentado entre as crianças cada vez mais nos dias atuais 

propiciando os movimentos mandibulares parafuncionais como resposta.19 O 

aleitamento materno é importante pois quanto maior o tempo de aleitamento 

materno, menor a prevalência de bruxismo. Fatores alérgicos podem ser 

definitivos na instalação do bruxismo, por muitas vezes causarem um edema na 

mucosa das tubas auditivas, aumentando a pressão negativa da cavidade 

timpânica, o que leva o SNC a desencadear o reflexo do bruxismo. Esta 

parafunção é ainda relacionada com a otite média crônica e a disfunção da ATM, 

ou a perda da audição. Os distúrbios do sono apresentam correlação com esse 

hábito, que ocorre durante as fases REM. Outro importante dado com relação aos 

distúrbios do sono é que pacientes com bruxismo apresentam maior prevalência 

de microdespertares, aumentando a atividade rítmica espontânea dos músculos 

da mastigação. Esta parafunção tem alta prevalência em crianças, e o bruxismo 

iniciado na infância pode persistir ao longo dos anos, permanecendo durante a 

fase adulta. Sensibilidade à palpação dos músculos da mastigação, as restrições 

dos movimentos mandibulares, as dores pré-auriculares e ruídos no ouvido foram 

relatados como sintomas do bruxismo, assim como o desgaste dental, ainda 

relacionaram a prevalência de dores de cabeça com o desgaste dentário, 

observando que crianças com cefaléia tem significativamente mais bruxismo. A 

forma de tratamento mais indicada depende do fator etiológico, bem como dos 

sinais e sintomas apresentados, sendo portanto fundamental o diagnóstico 

correto. Pode-se destacar os tratamentos psicológicos, os medicamentosos, os 

procedimentos restauradores, o uso de placa de mordida e o ajuste oclusal, que 

devem ser usados em conjunto e de preferência de forma multidisciplinar, 

envolvendo profissionais como pediatras, odontopediatras, psicólogos e 

otorrinolaringologistas (20). 
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Figura 2. Bruxismo em crianças. 

 

Quando o bruxismo acontece na infância, podemos observar o 

aumento do tônus muscular, gerando hipertrofia unilateral e bilateral dos 

músculos mastigatórios, principalmente o masseter. A hipertrofia e a hiperfunção 

desse músculo podem influenciar no desenvolvimento mandibular durante o 

crescimento (21). 

Acredita-se também que hábitos bucais como sucção de dedo, 

onicofagia, morder objetos, entre outros, podem ser comuns e ocorrer de forma 

transitória. Entretanto, quando esses excedem a tolerância fisiológica, o sistema 

pode entrar em colapso e prejudicar a saúde dos indivíduos. O fato das crianças 

que não apresentam hábitos bucais terem uma maior prevalência de bruxismo 

sugere que essa parafunção pode também atuar como um método alternativo 

para o alívio do estresse (22). 
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1.1.8 Bruxismo Noturno e Diurno 

Bruxismo do sono diferente de bruxismo diurno, o primeiro O 

bruxismo do sono é uma atividade oral caracterizada pelo ranger ou apertar dos 

dentes durante o sono e que, geralmente, está associada com despertares curtos 

com duração de 3 a 15 segundos, conhecidos como microdespertares. Embora o 

termo bruxismo origine-se do grego brychein, que significa ranger de dentes, 

outros nomes têm sido usados para descrever este quadro: neurose do hábito 

oclusal, neuralgia traumática, bruxomania, friccionar-ranger de dentes, briquismo, 

apertamento e parafunção oral. O bruxismo do sono se diferencia do bruxismo 

diurno por envolver: distintos estados de consciência, isto é, sono e vigília; e 

diferentes estados fisiológicos com diferentes influências na excitabilidade oral 

motora. O segundo o bruxismo diurno é caracterizada por atividade semi-

involuntária da mandíbula, apertar o dente enquanto o individuo esta acordado. 

Geralmente não ocorre ranger e esta relacionado a um tique ou hábito (16). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Principal 

Avaliar precocemente as características orofaciais, em crianças de 6 

a 12 anos com relato de bruxismo noturno. 

 

2.2 Objetivos Secundários 

Avaliação do tipo de bruxismo correlacionando com achados 

clínicos, polissonográficos (ocorrência e estágio do sono) e otorrinolaringológicos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
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3.1 Casuística 

Foram estudadas crianças de ambos os sexos, selecionadas 

segundo resposta aos questionários entregues em pré-escola de classe média de 

São Paulo, foram entregues 150 questionários, sendo que 22 crianças não 

participaram do projeto por estarem enquadradas nos critérios de exclusão, sendo 

assim houve o relato de bruxismo que foi assinalado como freqüente ou sempre 

(n=87) e outro grupo onde a resposta ao relato de bruxismo foi raramente ou 

nunca (n=41). O projeto de estudo foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de São Paulo. Os pais ou responsáveis assinaram o 

termo de consentimento. 

Desenho do estudo: transversal e controlado.  

A amostra constou de 128 crianças de ambos os sexos, com idade 

de 6 a 12 anos. Os instrumentos de avaliação constaram de: ficha clínica, 

avaliação das características maxilo-mandibulares, avaliação do perfil facial, 

questionário de distúrbios do sono (23), avaliação otorrinolaringológica e estudo 

polissonográfico.  

 

3.2 Fundamentos e justificativas da literatura 

A frequência de bruxismo na infância é pouco conhecida. Um dos 

problemas mais comuns na infância é a respiração oral. Bruxismo pode estar 

associado ou ser agravado por obstrução de VAS levando a respiração 

predominantemente bucal. A hipótese desse estudo é que bruxismo pode ter 

início  na infância e que a hipotonia da face, associada a  potencial deficiência da 

mordida, poderia dificultar a instalação e manifestação do bruxismo, desse modo 

bruxismo pode ser menos freqüente entre crianças com respiração oral. 
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A prevalência do bruxismo costuma ser semelhante nos gêneros 

feminino e masculino, quando não se aborda a frequência de dor. A frequência de 

dor é mais prevalente no gênero feminino (11).   

Nesse caso, o presente estudo teve como foco fundamental estudar 

as características orofaciais e polissonográficas de crianças com queixa de 

bruxismo, sendo que interfere diretamente no sono e suas fases, a fim de 

diagnosticar precocemente e facilitar os tratamentos deste distúrbio. 

 

3.4 Critérios de inclusão 

Crianças com queixa de bruxismo, selecionadas através de um 

questionário feito por pais ou cuidadores onde a queixa de bruxismo era 

frequentemente e ou sempre relatada (grupo bruxistas) e outro grupo onde as 

queixas era as vezes ou nunca (grupo não bruxista). 

 

3.5 Critérios de exclusão 

Crianças com distúrbios neurológicos, distúrbios psiquiátricos, 

crianças com síndromes genéticas, crianças com focos dentários infecciosos, 

neoplasias, uso de drogas e crianças em que os  pais não aceitaram participar do 

projeto. 

 

3.6 Instrumentos de Avaliação 

1) Fichas clínicas: 

 Dados sócios – demográficos 

 Questionário do sono (23) 
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2) Ficha odontologia com odontograma e avaliação de perfil facial: 

Avaliação das características maxilo-mandibulares: a relação 

súpero-inferior com sobressaliência, normal ou sobremordida e a relação látero-

lateral com mordida aberta, mordida cruzada ou mordida de topo (protocolo do 

serviço de atendimento odontológico do H.C.).  

 Perfil Facial e padrão ósseo: dolicofacial, normofacial, 

braquifacial (24)  

 Simetria: com desvio e sem desvio 

 Estado geral dos dentes, segundo índice CPO-D (25) 

 Tipo de dentição: decídua, mista ou permanente (24)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Exemplos de diferentes padrões de crescimento facial 

A) braquifacial, B) normofacial, C) dolicofacial 
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Figura 4. Odontograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Padrão de crescimento: A) dentição decídua e B) Dentição mista 

A 

B 
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Figura 6. Dentição permanente 

DENTIÇÃO

Incisivo central
Incisivo lateral
Canino
Primeiro pré-molar
Segundo pré-molar

Segundo molar
Primeiro molar

Terceiro molar

7.35
8.45

11.35
10.20
11.05

12.25
6.30

17 a 21

Terceiro molar
Segundo molar
Primeiro molar
Segundo pré-molar
Primeiro pré-molar
Canino
Incisivo lateral
Incisivo central

11.90
6.05

11.20
10.50
10.35

7.50
6.40
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Figura 7. Assimetria 

 

3.7 Exame polissonográfico 

Foram feitas analises individuais de cada polissonografia, realizando 

uma contagem das fases de bruxismo categorizando as principais fases de sono 

onde há ocorrência de bruxismo; classificando em bruxismo tônico: episódio 

mantido por mais de 2 segundos (elevação e contração dos músculos mentoniano 

e masseter), e bruxismo fásico ocorre três surtos breves de 0,25 até 2 segundos 

cada no EMG (eletromiograma) (elevação do músculo mentoniano e músculo 

masseter (26). 
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Figura 8. Bruxismo Tônico. Época de 30 segundos de registro polissonográfico com 

eletromiograma do Masséter  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Bruxismo Fásico. Época de 30 segundos de registro polissonográfico com 

eletromiograma do Masséter  
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Equipamento 

Os registros polissonográficos foram obtidos no instituto do sono, 

situado na Rua Marselhesa 500, Vila Clementino, São Paulo (SP), Brasil. O 

aparelho utilizado consiste de um sistema computadorizado Alice Host 

(Healthyne/Respironic® - Pensilvânia, EUA), composto por unidade central 

colocada em contato ao paciente, assim como, acessórios (eletrodos de 

superfície e transdutores) conectados ao paciente. 

Todo o procedimento técnico de colocação de eletrodos para 

registro polissonográficos e os critérios de estagiamento do sono foram feitos de 

acordo com os padrões internacionais aceitos (27). Os movimentos mandibulares e 

despestares foram definidos de acordo com os parâmetros da Associação 

Americana dos Distúrbios do Sono. Os eventos de bruxismo foram classificados 

de acordo com os parâmetros da ultima classificação internacional de doenças do 

sono, em 2005 (28). 

A montagem polissonografia inclui 17 canais, sendo quatro canais 

para registro do EEG, dois para EOG, um canal para EMG submentoniano, um 

para EMG do músculo tibial anterior bilateral, um para ECG, um para fluxo aéreo 

nasal, com a utilização de cânula nasal conectada a transdutor de pressão 

associada a um termistor, dois para masseter (um de lado direito da face outro do 

lado esquerdo), dois para esforço respiratório torácico abdominal, um para 

registro do som traqueal, um para oximetria de pulso e um para registro de 

posição corpórea. 

 

Procedimento técnico para polissonografia 

Foram realizadas polissonografia basal (registro de sono durante 

uma noite inteira no laboratório de sono). 
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O sistema empregado para a realização da polissonografia consistiu 

de um sistema computadorizado Alice Host – Healthyne/ Respironics/ Philips ®, 

Pensilvânia, EUA). Foram utilizados eletrodos de superfície para registro do 

eletroencefalograma (EEG), da eletromiografia (EMG), do eletro-oculograma 

(EOG), do eletrocardiograma (ECG), da impedância pneumográfica para registro 

de movimentos tóraco-abdominais, sensores térmicos para medida dos fluxos 

aéreo-nasal e bucal, sensor de posição corpórea para registro dos decúbitos e 

sensor infravermelho do oxímetro de pulso, que é acoplado a uma das falanges 

distais da paciente, para registro de saturação da oxi-hemoglobina e sensor de 

ronco. 

Após o término do exame, um médico treinado em polissonografia 

analisou o estadiamento feito pelo computador, seguindo os critérios de 

Rechtschaffen and Kales (1968) (27). As alterações necessárias para os eventos 

respiratórios foram feitas segundo os critérios estabelecidos pelo Comitê da 

American Academy of Sleep Medicine (American Academy of Sleep, 1999) (29), 

enquanto para os despertares (American Sleep Disorders Association, 1992) (30) e 

para os movimentos periódicos de pernas (American Sleep Disorders Association, 

1999) (31). 

 

Critérios polissonográficos para bruxismo 

Alguns autores validaram determinados critérios para estabelecer a 

presença do bruxismo do sono no exame polissonográfico: o paciente deve 

apresentar , na eletromiografia (EMG); mais que 4 episódios (alteração muscular 

que excede 20% do apertamento voluntário máximo) por hora de sono ,mais de 6 

surtos (atividades musculares rítmicas que compõem os episódios) por episódio 

ou 25 surtos por hora de sono e, pelo menos, 2 episódios de ruídos dentários de 

ranger.Um indivíduo pode apresentar episódios rítmicos de ranger(denominados 
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episódios fásicos), períodos isométricos  de apertamento (denominados episódios  

tônicos) ou ambos (episódios mistos) (5,32,33). 

Esses critérios foram validados para indivíduos com histórico de 

sons de ranger de dentes pelo menos 3 vezes por semana (15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Polissonografia 

 

3.8 Exame de  Videonasolaringofibroscospia  

Exame clínico 

Rinoscopia anterior, otoscopia e oroscopia com classificação do 

tamanho da tonsila palatina, classificação – grau I a IV (34). 

 



Material e Métodos 

25 

 

Avaliação Otorrinolaringologica 

Exame clínico: Rinoscopia anterior, otoscopia e oroscopia com 

classificação do tamanho da tonsila palatina segundo Brodsky, 1989 (grau I a IV) 

utilizando-se fibra óptica flexível (Machida), fonte de luz de xenônio (Styker, 

Othobean II), Câmera filmadora (Toshiba CCD IK M30AK ), monitor de vídeo 

(Sony KV – CR); aparelho de videocassete (Panassonic, AG – 1730, Fita 

magnética JVC).  

O exame foi realizado com a criança sentada no colo do pai ou 

responsável aplicado spray de lidocaina 2% em ambas as fossas nasais. A fibra 

introduzida em fossa nasal direita até visibilização da coana e da tonsila faríngea 

(classificação por porcentagem Brodsky, 1989) (34). O mesmo procedimento foi 

realizado no lado esquerdo, porém com visibilização das tonsilas faríngea e 

laringe. A Adenóide (tonsila palatina) foi classificada em (%), sendo > que 70% 

hipertrófica, e < que 70% normotrófica para a idade. A Amígdala (tonsila faríngea) 

foi classificada em Grau I, II, III e IV. (Brodsky, 1989) (34). 

 

3.9 Analise estatística 

Tipo de estudo:transversal e controlado 

Para cálculo do tamanho amostral utilizamos o número de episódios 

de bruxismo com índice > 4/hora de sono, após coletados os primeiros 10 

pacientes, usando o módulo de power analysis, software Statistica , Statsoft Inc, 

(Tulsa-OK, USA). 

As medidas de dispersão utilizadas na apresentação dos dados 

serão a média e o desvio padrão. A normalidade dos dados foi verificada pelo 

teste de Kolmogorv-Smirnov e a homogeneidade das variâncias pelo teste de 

Bartlet. As variáveis intervalares que obedecerem ao padrão de distribuição 
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dentro da normalidade foram analisadas com o teste T de Student para amostras 

independentes, ou com teste de Wilcoxon ou Mann Whitney, para distribuição não 

normal. Teste de correlação e Kruskal Wallis. A comparação entre freqüências foi 

analisada com o teste do Qui-quadrado e teste exato de Fisher utilizando o 

software SPSS versão 13. 

 

Ética 

O projeto de estudo foi encaminhado ao Comitê de ética da 

UNIFESP juntamente com o termo de consentimento informado que deverá ser 

assinado pelos pais ou responsáveis pela criança. O presente projeto não oferece 

risco a integridade física e moral da criança. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 



Resultados 

28 

 

4.1 Gerais 

A média das idades no grupo sem bruxismo foi de 8.8 ± 2.0, já a 

média das idades no grupo bruxismo foi de 8.5 ± 2.1 (p = 0.50). As crianças com 

bruxismo apresentaram um peso estatisticamente menor comparado com aquelas 

sem bruxismo (32.5 ± 9.9 kg, 36,4 ± 10.4 kg; respectivamente, p = 0.048). Já a 

altura não diferiu significativamente entre os grupos (1,36 ± 0,14 e 1,33 ± 0,15 

p=0,33) nas crianças sem e com bruxismo, respectivamente. 

Os escores de bruxismo foram significativamente maiores nas 

crianças com bruxismo (p < 0,001), como esperado. Sonolência diurna e a 

preocupação dos pais ou cuidadores com o ronco foram maiores no grupo sem 

bruxismo (p = 0,043; p < 0,01, respectivamente)segundo respostas obtidas do 

questionário do sono. 

A freqüência de ronco foi maior no grupo sem bruxismo (p < 0,001). 

Crianças sem bruxismo apresentam significativamente mais relato de respiração 

pela boca e dor de garganta durante o dia (segundo relato obtido pelo 

questionário do sono). Apresentam também maiores tonsilas palatinas ocupando 

o espaço aéreo maior do que 70% (p < 0,001).  Já a freqüência de dor de cabeça 

pela manhã foi maior nas crianças com bruxismo (p < 0,001). 

Não houve diferença com relação à dificuldade de aprendizado entre 

os dois grupos (p = 0,388). Esses dados estão apresentados na Tabela 1.  
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Tabela 1: Dados antropométricos e de questionário de distúrbios do sono.  

Variável 

Grupos   

P Normal Bruxismo Total 

n % n % n % 

A criança range enquanto dorme? < 0,001 

0) nunca 28 66,6 0 0,0 28 21,7  

1) ocasionalmente 14 33,3 0 0,0 14 10,8  

2) algumas vezes 0 0,0 24 27,5 24 18,6  

3) frequentemente 0 0,0 21 24,1 21 16,2  

4) sempre 0 0,0 42 48,2 42 32,5  

A criança é sonolenta durante o dia? 0,04 

0) nunca 3 7,1 17 19,5 20 15,5  

1) ocasionalmente 14 33,3 27 31,0 41 31,7  

2) algumas vezes 16 38,1 38 43,6 54 41,8  

3) frequentemente 7 16,6 4 4,6 11 8,5  

4) sempre 2 4,7 1 1,5 3 2,3  

O seu filho fala enquanto dorme? 0,03 

0) nunca 16 38,1 17 19,5 33 25,5  

1) ocasionalmente 10 23,1 39 44,8 49 37,9  

2) algumas vezes 16 38,1 26 29,8 42 32,5  

3) frequentemente 0 0,0 4 4,6 4 3,1  

4) sempre 0 0,0 1 1,1 1 0,7  

O seu filho acorda gritando no meio da noite ou confuso e na manhã 

seguinte não lembra? 
0,6 

0) nunca 15 36,5 22 25,2 37 28,9  

1) ocasionalmente 14 34,1 35 40,2 49 38,2  

2) algumas vezes 12 29,2 28 32,1 40 31,2  

3) frequentemente 0 0,0 1 1,1 1 0,78  

4) sempre 0 0,0 1 1,1 1 0,78  

O seu filho tem dificuldade de acordar de manhã? <0,001 

0) nunca 3 7,1 25 28,7 28 21,7  

1) ocasionalmente 5 11,9 29 33,3 34 26,3  

2) algumas vezes 11 26,1 26 29,8 37 28,6  

3) frequentemente 18 42,8 3 3,4 21 16,2  

4) sempre 5 11,9 4 4,6 9 6,9  

O seu filho dorme de repente em situações não apropriadas? <0,001 

0) nunca 15 35,7 18 20,6 33 25,5  

1) ocasionalmente 8 19,0 49 56,3 57 44,1  

2) algumas vezes 17 40,4 20 22,9 37 28,6  

3) frequentemente 2 4,7 0 0,0 2 1,5  

continua 
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continuação  

Está preocupada com o ronco do seu filho? <0,001 

0) nunca 0 0,0 16 18,3 16 12,4  

1) ocasionalmente 0 0,0 9 10,3 9 6,9  

2) algumas vezes 2 4,7 39 44,8 41 31,7  

3) frequentemente 28 66,6 15 17,2 43 33,3  

4) sempre 12 28,5 8 9,2 20 15,5  

Com que freqüência o seu filho ronca? <0,001 

0) nunca 26 63,4 33 37,9 59 46,1  

1) ocasionalmente 15 36,6 54 62,1 69 53,9  

2) algumas vezes 9 21,4 49 56,3 58 44,9  

3) frequentemente 11 26,1 9 10,3 20 15,5  

4) sempre 22 52,3 5 5,7 27 20,9  

Com que frequência o seu filho tem dor de garganta? <0,001 

0) nunca 0 0,0 5 5,7 5 3,8  

1) ocasionalmente 5 11,9 24 27,5 29 22,4  

2) algumas vezes 16 38,1 55 63,2 71 55,0  

3) frequentemente 17 40,4 2 2,3 19 14,7  

4) sempre 4 9,5 1 1,1 5 3,8  

O seu filho reclama de dor de cabeça de manhã? 0,002 

0) nunca 22 52,3 20 22,9 42 32,5  

1) ocasionalmente 17 40,4 41 47,3 58 44,9  

2) algumas vezes 3 7,1 23 26,4 26 20,1  

3) frequentemente 0 0,0 3 3,4 3 2,3  

Seu filho respira pela boca durante o dia? <0,001 

0) nunca 0 0,0 9 10,3 9 6,9  

1) ocasionalmente 0 0,0 30 34,4 30 23,2  

2) algumas vezes 7 16,6 47 54,0 54 41,8  

3) frequentemente 22 52,3 1 1,1 23 17,8  

4) sempre 13 30,9 0 0,0 13 10,0  

O seu filho urina na cama? 0,008 

0) nunca 35 83,3 51 58,6 86 66,6  

1) ocasionalmente 3 7,1 27 31,0 30 23,2  

2) algumas vezes 4 9,5 9 10,3 13 10,0  

O seu filho tem dificuldade no aprendizado? <0,001 

0) nunca 17 4,4 23 26,4 40 31,0  

1) ocasionalmente 12 28,5 64 73,5 76 58,9  

2) algumas vezes 11 26,1 0 0,0 11 8,5  

3) frequentemente 2 4,7 0 0,0 2 1,5  

Tonsila Faríngea 0,01 

0) > 70% 26 61,9 33 37,9 59 45,7  

1) < 70% 16 38,1 54 62,0 70 54,2  

continua 
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continuação 

Tonsila Palatina <0,001 

0) Grau I (Brodsky) 3 7,1 21 24,1 24 18,6  

1) Grau II  (Brodsky) 1 2,3 47 54,0 48 37,2  

2) Grau III  (Brodsky) 17 40,4 14 16,0 31 24,0  

3) Grau IV ( Brodsky) 21 50,0 5 5,7 26 20,1  

Musculatura <0,001 

0) Curta 0 0,0 23 26,4 23 17,8  

1) Longa 42 100,0 29 33,3 71 55,0  

2) Normal 0 0,0 35 40,2 35 27,1  

Padrão ósseo 0,02 

0) Braquicefalico 0 0,0 11 12,6 11 8,5  

1) Dolicocefálico 28 66,6 44 50,5 72 55,8  

2) Normocefálico 14 33,3 32 36,7 46 35,6  

Simetria 0,02 

0) simétrico 27 64,2 73 83,9 100 77,5  

1) assimetrico 15 35,7 13 14,9 28 21,7  

Dentição 0,02 

0) Decídua 0 0,0 8 9,2 8 6,2  

1) Mista 42 100,0 73 83,9 115 89,1  

2) Permanente 0 0,0 6 6,9 6 4,6  

Relação súpero-inferior <0,001 

0) normal 0 0,0 16 18,3 16 12,4  

1) profunda 6 14,2 39 44,8 45 34,8  

2) topo 0 0,0 13 14,9 13 10,0  

3) aberta 36 85,7 19 21,8 55 42,6  

Relação látero-lateral 0,001 

0) normal 0 0,0 13 14,9 13 10,0  

1) acentuado 28 66,6 43 49,4 71 55,0  

2) topo 0 0,0 14 16,0 14 10,8  

3) cruzada anterior 0 0,0 1 1,1 1 0,7  

4) cruzada lateral  

 (direita ou esquerda) 
14 33,3 16 18,3 30 23,2  

*Diferença entre os grupos Controle e Bruxismo para as dadas respostas 

Ocasionalmente: 1-2 x/ mês 

Algumas vezes: 1-2 x/ semana 

Frequentemente: 3-5 x/ semana 

Sempre: diariamente 
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A Tabela 2 mostra a descrição dos parâmetros da polissonografia 

nas crianças com bruxismo.  

 

Tabela 2: Características polissonográficas no grupo de crianças com bruxismo 

(n=87)  

Variável Média DP 

O seu filho esta fazendo uso de medicação? 0,33 0,54 

Resultado da PSG – Intensidade do ronco 0,26 0,44 

E(1) (%) 2,94 1,79 

E(2) (%) 47,10 8,65 

E(3+4) (%) 31,94 9,71 

REM (%) 18,01 5,56 

Eficiência do sono (%) 79,02 11,18 

Índice de despertar (números/hora)    8,12 3,11 

Índice de apnéia + hipopnéia / TTS 0,44 1,14 

 

A tabela 3 e a Figura 2 mostram que o número de episódios tônicos 

de bruxismo é maior nos estágios S2 (p = 0,002) e REM (p < 0,001), enquanto 

que o número de episódios fásicos é maior nos estágios S1 e S4 (p = 0,001 e 

p < 0,001, respectivamente).  

 

Tabela 3: Número de episódios de bruxismo por estagio do sono no grupo 

bruxismo (n=87) 

Estágios 

do sono 

Tônico Fásico 
P 

Mediana Mínimo Máximo Mediana Mínimo Máximo 

S1 6 0 28 8 0 34 0,001 

S2 35 1 91 21 0 91 0,002 

S3 9 0 22 7 0 68 0,149 

S4 10 0 80 38 2 107 < 0,001 

REM 10 0 50 8 0 40 < 0,001 

Teste de Kruskal- Wallis 
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Figura 11: Representação dos episódios de bruxismo tônicos e fásicos por estágio de 

sono no grupo bruxismo (n=87). A) estágio 1 do sono não-REM, B) estágio 2 

do sono não-REM, C) estágios 3 e 4 do sono não-REM, D) sono REM.  
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Tabela 4: Correlações entre idade, peso e altura no grupo de crianças com 

presença de bruxismo. 

Correlação Idade (anos) Peso (kg) Altura (m) 

Tônico-S1 
r -0,035 -0,181 -0,058 

p 0,749 0,093 0,592 

Tônico-S2 
r -0,248 -0,311 -0,237 

p 0,021 0,003 0,027 

Tônico-S3 
r -0,103 -0,164 -0,161 

p 0,340 0,129 0,136 

Tônico-S4 
r -0,169 -0,271 -0,223 

p 0,118 0,011 0,038 

Tônico-REM 
r -0,049 -0,177 -0,093 

p 0,651 0,101 0,389 

Fásico-S1 
r -0,147 -0,281 -0,186 

p 0,174 0,008 0,084 

Fásico-S2 
r -0,088 -0,229 -0,071 

p 0,416 0,033 0,514 

Fásico-S3 
r -0,115 -0,254 -0,128 

p 0,291 0,018 0,239 

Fásico-S4 
r -0,093 -0,089 -0,036 

p 0,391 0,414 0,741 

Fásico-REM 
r -0,055 -0,153 -0,109 

p 0,613 0,156 0,315 

Teste correlação de Spearman 

 

A relação entre a idade, peso e altura estão inversamente 

correlacionados com o número de episódios tônicos no estagio S2, ou seja, 

quanto maior a idade ou o peso ou a altura, menor é o número de episódios 

tônicos (p < 0,05). 

A frequência de bruxismo foi similar entre os gêneros (p = 0,74). Não 

houve diferenças entre os eventos de bruxismo tônicos e fásicos de acordo com 

as fases do sono entre os gêneros (Tabela 5).  
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Tabela 5: Eventos de bruxismo tônicos e fásicos por gênero 

Teste de Mann-Whitney 

 

A dentição do grupo com bruxismo é mais variada (dentição 

decídua, mista e permanente) enquanto que nas crianças do grupo sem bruxismo 

apresentam somente dentição mista (p = 0.003). 

As crianças com bruxismo apresentam maior freqüência de 

braquicefalia em relação às crianças do grupo sem bruxismo (12,6% vs 0%, 

p = 0,008).  

O padrão muscular facial das crianças com relato de bruxismo é 

mais heterogêneo; enquanto que no grupo sem bruxismo as crianças apresentam 

musculatura facial longa (p < 0,001). Desse modo, as crianças do grupo com 

bruxismo apresentam maior freqüência de normalidade  quanto à simetria facial 

(85,1% vs 63,4%; p = 0,006). 

A relação supero-inferior das crianças do grupo com bruxismo são 

também mais variadas (normal, profunda, de topo, aberta segundo Sistema de 

Angle) (24), enquanto que nas crianças do grupo sem bruxismo predomina a 

mordida profunda e aberta (p < 0,001). O mesmo ocorre com as relações latero-

 Masculino (n=45) Feminino (n=42) 
P 

 Mediana Mínimo Máximo Mediana Mínimo Máximo 

Tônico-S1 7 0 28 5 0 19 0,562 

Tônico-S2 35,5 4 91 35 1 83 0,990 

Tônico-S3 10,5 0 20 9 0 22 0,640 

Tônico-S4 10,5 0 42 10 0 80 0,872 

Tônico-REM 10 0 34 10 0 50 0,282 

Fásico-S1 8 0 33 8 0 34 0,514 

Fásico-S2 22 0 84 19 4 91 0,529 

Fásico-S3 8 0 68 7 0 39 0,664 

Fásico-S4 37 2 91 39 2 107 0,507 

FásicoRem 8 0 22 7 0 40 0,963 
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lateral (normal, acentuada, de topo, cruzada anterior e cruzada lateral segundo 

Sistema de Angle) (24) no grupo de crianças com bruxismo. Nas crianças do grupo 

sem bruxismo a mordida acentuada e cruzada lateral predominam (p < 0,001).  

Com relação às tonsilas palatinas, as crianças do grupo com 

bruxismo apresentam maior freqjência de tonsilas com ≤ 70% de obstrução, 

comparadas com aquelas sem bruxismo (62,1% vs 36,6%, p = 0,007). Todos 

esses resultados são mostrados na Tabela 6. 
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Tabela 6: Resultados das características odontológicas e otorrinolaringológicas  

Variável 

  

Grupos   

P Normal Bruxismo Total 

n % n % n % 

Sexo       0,644 

Feminino 18 43,9 42 48,3 60 46,9  

Masculino 23 56,1 45 51,7 68 53,1  

Padrão ósseo       0,008* 

Braquicefalo 0 0,0 11 12,6 11 8,6  

Dolicocefalo 27 65,9 44 50,6 71 55,5  

Normocefalo 14 34,1 32 36,8 46 35,9  

Musculatura       < 0,001 

Curta 0 0,0 23 26,4 23 18,0  

Longa 41 100,0 29 33,3 70 54,7  

Normal 0 0,0 35 40,2 35 27,3  

Simetria       0,006 

Normal 26 63,4 74 85,1 100 78,1  

Anormal 15 36,6 13 14,9 28 21,9  

Dentição       0,003* 

Decídua 0 0,0 8 9,2 8 6,3  

Mista 41 100,0 73 83,9 114 89,1  

Permanente 0 0,0 6 6,9 6 4,7  

Relação Supero-Inferior       < 0,001* 

Normal 0 0,0 16 18,4 16 12,5  

Profunda 6 14,6 39 44,8 45 35,2  

Topo 0 0,0 13 14,9 13 10,2  

Aberta 35 85,4 19 21,8 54 42,2  

Relação Latero-Lateral       < 0,001* 

Normal 0 0,0 13 14,9 13 10,2  

Acentuada 28 68,3 43 49,4 71 55,5  

Topo 0 0,0 14 16,1 14 10,9  

Cruzada anterior 0 0,0 1 1,1 1 0,8  

Cruzada lateral 13 31,7 16 18,4 29 22,7  

Tonsila Faringea       0,007 

> 70% 26 63,4 33 37,9 59 46,1  

< 70% 15 36,6 54 62,1 69 53,9  

* Resultado do teste exato de Fisher 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 
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Ao nosso conhecimento este é o primeiro estudo que examinou a 

freqüência de bruxismo e sua associação com possíveis alterações orofaciais, 

polissonográficas e otorrinolaringológicas, numa população de crianças de 6 a 12 

anos. O bruxismo foi freqüente na população examinada, mas não mostrou 

predominio por gênero, o que já havia sido relatado na literatura (11), porém 

possuem altura similar ao grupo controle, onde não foi encontrado na literatura 

para confirmar este dado. 

Outra característica que tem sido relatada na literatura e a 

dificuldade de aprendizado que em parte pode ser explicada pelo aumento de 

despertares na polissonografia de crianças com bruxismo (10,19), entretanto, tal 

dificuldade não ocorreu na nossa amostra, a despeito do maior numero de 

despertares, quando comparado com controles sem bruxismo.  

Feinmann & Harrison (27) mostraram que os sintomas do bruxismo 

incluem dor na mandíbula, dor craniofacial e cefaléia matinal. No presente estudo 

as crianças com bruxismo também apresentaram significativamente mais cefaléia 

matinal. Esta algia pode ser explicada pelo estresse físico local, promovendo 

liberação de neuropepitideos no tecido alvo, no caso do músculo temporal. 

Entretanto também se discute o papel do estresse emocional e ansiedade no 

quadro álgico nessa população de crianças com bruxismo (35). 

O relato de bruxismo pelos pais, como freqüente ou sempre, se 

associou os escores elevados de rangido na polissonografia, quando comparado 

às crianças cujos pais não referiram bruxismo. A pergunta sobre ranger os dentes 

durante o sono foi capaz de selecionar bem as crianças com bruxismo, apesar de 

não sugerir um critério de gravidade. Uma limitação do presente estudo foi a falta 

de registro de polissonografia nas crianças sem bruxismo o que impede a 

comparação dos dados do sono entre os grupos, e também o cálculo de 

sensibilidade do questionário em relação à positividade da polissonografia.  



Discussão 

40 

 

O sono normal possui uma arquitetura claramente definida: estágios 

1, 2, 3 e 4 de sono não REM seguidos pelo sono REM (Rapid Eye Movements) 

ocorrendo em ciclos durante a noite  de acordo com Rechtschaffen e Kales, 

1968.27 Os episódios de bruxismo parecem ocorrer principalmente durante os 

estágios 1 e 2 do sono não REM, e podem estar associados a episódios de 

despertar no EEG (36). Entretanto, não encontramos estudos que avaliaram a 

ocorrência e distribuição dos episódios de bruxismo de tipo fásico ou tônico de 

acordo com as fases do sono. No nosso estudo, os episódios tônicos claramente 

predominaram nos estágios 2 do sono não-REM, e no sono REM, enquanto que 

os fásicos predominaram no estagio 1 e sono de ondas lentas (estagio 4 do sono 

não-REM) . Além disso, os episódios tônicos ocorreram mais frequentemente em 

crianças mais novas e mais magras, sugerindo que bruxismo tônico e fásicos 

possuem fisiopatologia distinta.  

O que possivelmente a literatura relata como mais freqüente no 

estagio 2 sejam os episódios tônicos, que podem ser mais valorizados na 

polissonografia. Bisi e cols (37) demonstraram que essa associação de bruxismo 

aos estágios 1 e 2 do sono não-REM está relacionada a maior freqüência dos 

episódios de apnéia ou hipopnéia, também maior nesses estágios do sono, e 

comentam que quando houvesse tal associação, o tratamento da anormalidade 

respiratória diminuiria os episódios de bruxismo. Frequência elevada de distúrbio 

respiratório do sono não foi encontrada em nossas crianças com bruxismo.  

Com relação a duração, os episódios de bruxismo podem durar, em 

média, de 5 a 15 segundos, devendo ser considerados como eventos motores 

transitórios que ocorrem durante o sono, e não mais parassonias, como em 

classificações anteriores (28). Segundo a literatura, os pacientes com bruxismo 

mostram aproximadamente três vezes mais episódios de atividade dos músculos 

mastigatórios do que os indivíduos sem bruxismo (37). 

Outro estudo sugere que crianças com possíveis distúrbios 

respiratórios do sono possam apresentar alterações comportamentais e 
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neurocognitivas (38). Transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e 

dificuldade de aprendizado são encontrados com frequência três vezes maior em 

crianças que apresentam distúrbio respiratório do sono do que naquelas que não 

apresentam o problema (39). Uma possível explicação para a ausência de 

deficiência de aprendizado no nosso grupo seja a metodologia da investigação e 

a ausência de comorbidade com distúrbio respiratório do sono.  Nas crianças sem 

relato significativo de bruxismo os cuidadores relataram maior preocupação com 

ronco e sonolência durante o dia, o que sugere que neste grupo, e não no grupo 

bruxismo, existam mais crianças com problemas respiratórios, que é comum 

nessa faixa etária. O estudo de Sheldon e cols. (40) mostra que o movimento 

rítmico e a protrusão da mandíbula podem ocorrer durante despertares do sono 

associados com distúrbios respiratórios obstrutivos do sono, o que não foi 

encontrado no presente estudo.  De maneira interessante, no grupo sem bruxismo 

houve indícios de mais problemas respiratórios obstrutivos, uma vez que foram 

encontrados significativamente mais relatos de roncos, respiração oral, maiores 

tonsilas palatinas, dor de garganta apesar do maior peso corporal. Uma possível 

explicação para a maior freqüência de alterações respiratórias nas crianças sem 

bruxismo poderia ser que tais alterações se associam as alterações da 

musculatura facial com alteração do seu tônus. É conhecido que a presença de 

obstrução nasal obriga o paciente a respirar pela boca. Considerando a doutrina 

das matrizes funcionais, se houver obstrução nas vias aérea superiores, 

influências podem ser exercidas na direção do crescimento das estruturas do 

esqueleto da face. Uma vez que o possível respirador oral assume uma nova 

postura para tornar possível sua respiração, sendo assim, as alterações 

esqueléticas e miofuncionais possa se manifestar durante o período do 

crescimento facial (41,42) o que poderia prejudicar a própria manifestação do 

bruxismo. 

Um estudo sugere que a ocorrência de bruxismo pode provocar 

alterações nos dentes, articulações temporomandibulares, músculos, funções 

estomatognáticas e possivelmente na direção do crescimento craniofacial (8).  
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Supõem-se que quando este hábito se instala na infância, durante os picos de 

crescimento, o que pode contribuir para uma alteração no crescimento 

craniofacial devido à hipertrofia dos músculos mastigatórios, desgaste dos arcos 

dentais e diminuição da dimensão vertical. Novamente no presente estudo, tais 

alterações faciais são também exemplificadas no nosso estudo no grupo sem 

bruxismo que apresentou dentição principalmente mista, face mais longa, relação 

supero-inferior com mordida mais profunda e mais aberta, e relação latero-lateral 

com mordida mais acentuada e cruzada lateral. Esses achados em conjunto 

sugerem padrão fenotípico de alterações respiratórias crônicas, também citadas 

por Oliveira e cols (43) nas crianças sem bruxismo, favorecendo a nossa hipótese 

de que o bruxismo se manifesta melhor naqueles com musculatura e anatomia 

facial mais preservada. Entretanto, apesar da maior ocorrência de braquicefalia 

entre as crianças com bruxismo, observa-se freqüência similar de dolicocefalia, 

alteração esquelética que pode ocorrer em crianças com padrão respiratório 

anormal.  

Por fim, observamos na literatura uma associação entre parassonias 

e distúrbios de movimento durante o sono. Na nossa amostra não observamos 

outros distúrbios de movimento durante o sono na polissonografia, mas 

observamos maior freqüência de sonambulismo e sonilóquio entre as crianças do 

grupo bruxismo. Similar associação foi relatada em um estudo na literatura em 

crianças em faixa etária pouco mais baixa que a do presente estudo (44). 

Os autores mostraram associação significativa entre despertares 

noturnos, sonambulismo, terror noturno, sonilóquio e bruxismo, particularmente 

em crianças sofrendo de ansiedade. Outro estudo importante sugere que a co-

ocorrência de parassonias está associada a um forte componente genético e foi 

encontrado em sonilóquio com sonambulismo, sonilóquio com bruxismo e 

sonilóquio com pesadelos. As proporções estimadas dos efeitos genéticos 

compartilhados foram de 50, 30 e 26%, respectivamente (45). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÕES 
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1) Bruxismo foi freqüente na amostra de crianças estudadas e 

ocorreu mais frequentemente naquelas com menor peso 

corporal, com melhores índices de padrão respiratório e menos 

alterações faciais quando comparadas com crianças pareadas 

sem bruxismo.  

2) Bruxismo esteve significativamente associado a queixa de 

cefaléia matinal, sugerindo maior atenção dos profissionais de 

saúde para esse sintoma nessa faixa etária .  

3) Os eventos tônicos e fásicos se distribuem de maneira diferente 

nos estágios de sono. Os episódios tônicos tendem a ocorrer em 

crianças mais novas e mais magras, o que sugere fisiopatologia 

diferente para ambos tipos de atividade muscular.   
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Anexo 1: Carta de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa UNIFESP. 
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Anexo 2: Ficha clínica odontológica. 

Nome: 

Endereço: 

Data de nascimento: Idade: 

Peso: Altura: IMC: 

Sexo: Raça:    

Encaminhamento: 

Estado de saúde geral: 

 

Observações: 

 

 

 

 

 

 

1. Face 

1.1. Óssea (    ) Braquiocefálico 

 (    ) Dolicocefálico 

 (    ) Normocefálico 

1.2. Simetria (    ) Normal 

 (    ) Anormal 

1.3. Muscular (    ) Curta  

 (    ) Longa 

 (    ) Normal 

2. Dentes 

2.1. Estado geral (    ) Bom 

 (    ) Ruim 

2.2 Dentição (    ) Decídua  

 (    ) Mista 

 (    ) Permanente 
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D            E  D          E  

8  7  6  5  4  3  2  1     1  2  3  4  5  6  7  8    V IV III II I    I II III IV V                                                                              

V IV III II I     I II III IV 

8  7  6  5  4  3  2  1     1  2  3  4  5  6  7  8  V IV III II I    I II III IV V 

 

X - Perdido  O -  Erupcionado  --- Não erupcionado 

 

Observações: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tratamento Ortodôntico (    ) Não (    ) Sim 

  (    ) Concluído 

  (    )  Em andamento 

 

4. Oclusão 

4.1. Relação Antero-posterior 

 (    ) Classe I 

 (    ) Classe II  (    ) Divisão I  -  Subdivisão (    ) Direita 

        (    ) Esquerda 

    (    ) Divisão II  -  Subdivisão (    ) Direita 

        (    ) Esquerda 

 (    ) Classe III                             Subdivisão (    ) Direita 

        (    ) Esquerda 
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4.2. Relação Supero-inferior (Vertical / sobremordida) 

 (    ) Normal 

 (    ) Profunda 

 (    ) Topo 

 (    ) Aberta 

 

4.3. Relação Latero-lateral (Horizontal / sobressaliência) 

 (    ) Normal 

 (    ) Acentuado  _____mm 

 (    ) Topo 

 (    ) Cruzada Anterior 

 (    ) Cruzada Lateral  (    ) Direita (    ) Esquerda 

 



Anexos 

56 

 

Anexo 3: Avaliação otorrinolaringológica. 

 

Avaliação otorrinolaringológica 

Pacientes serão submetidos: Avaliação de peso e altura para calculo do índice de 

massa corpórea nos parâmetros do National Center for Chronic Disease Prevention and 

Health Promotion , 2000 (peso sobre altura ao quadrado). 

Exame clínico: Rinoscopia anterior, otoscopia e oroscopia com classificação do 

tamanho da tonsila palatina segundo Brodsky, 1989 (grau I a IV). 

 

Exame de videonasolaringofibroscospia 

Será realizado utilizando-se: fibra óptica flexível (Machida), fonte de luz de xenônio 

(Styker, Othobean II), Câmera filmadora ( Toshiba CCD IK M30AK ), monitor de vídeo 

(Sony KV – CR); aparelho de videocassete (Panassonic, AG – 1730), Fita magnética 

JVC).  

As crianças serão submetidas a novo exame de videonasolaringofibroscospia com 

o mesmo equipamento após 1 ano ou mais do primeiro exame.  

O exame será realizado com a criança sentada no colo do pai ou responsável 

aplicado spray de lidocaina 2% em ambas fossas nasais. A fibra será introduzida em 

fossa nasal direita até visibilização da coana e visibilização da tonsila faríngea 

(classificação por porcentagem Brodsky, 1989). O mesmo procedimento será realizado 

no lado esquerdo, porém com visibilização da tonsila faríngea e laringe. O procedimento 

será gravado em fita de vídeo cassete para análise de mais dois otorrinolaringologistas. A 

classificação final será feita pela média das três classificações.  

 

Avaliação Polissonográfica 

Os pacientes realizarão exame de polissonografia no Instituto do Sono da Escola 

Paulista de Medicina UNIFESP. O estudo será realizado, à noite em quarto escuro e 

silencioso, em ar ambiente e na companhia do responsável. Os parâmetros eletrofisiológicos 

e cardiorrespiratórios irão ser registrados em sistema computadorizado (Alice 3 

Healthdyne/respironics, Marrite, GA), utilizaremos dados do eletroencefalograma (C3/A2, 

C4/A2, O1/a2, O2A1), eletromiograma submentoniano e tibial, eletrooculograma direito e 

esquerdo, fluxo de ar oronasal, movimento de tórax e abdômen, saturação de oxiemoglobina 

(SaO2) e posição no leito.Os dados serão avaliados segundo critérios da American Thoracic 

Society (1996), isso é,  a avaliação será realizada observado-se a arquitetura do sono 
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preservada; presença de movimento toraco-abdominal e ausência de fluxo aéreo definindo a 

apnéia obstrutiva. Os eventos com duas ou mais respirações sem fluxo serão contados como 

apnéia. O índice de apnéia obstrutiva será definido como eventos de apnéia por hora. As 

apnéias centrais serão definidas como dessaturações maior que 10 segundos sem fluxo 

aéreo com dessaturação e/ou bradicardia. A dessaturação de oxigênio arterial será 

considerada com saturação de oxigeno menor que 90%. 

Utilizando-se esses parâmetros definimos dois grupos: 

Apnéia do sono obstrutiva: 

Foram incluídas crianças com apnéia obstrutiva e mistas 

1. Índice de apnéia obstrutiva  maior  a 1 evento por hora. 

2. Saturação de oxigênio arterial nadir < ou igual a 90%.    

Ronco primário 

1. Índice de apnéia obstrutiva menor ou igual a 1 evento por hora. 

2. Saturação de oxigênio arterial nadir maior que 90%. 

Análise  

Os pacientes que pertencerem ao grupo da Apnéia Obstrutiva do Sono serão 

submetidos a adenotonsilectomia e realizarão exame de polissonografia e nova avaliação 

otorrinolaringológica entre 1 a 5 anos após o primeiro exame.O novo exame será 

comparado com o primeiro e será classificados em grupo: grupo I melhora , grupo II  

piora e grupo III mantido em relação ao índice de apnéia e saturação da oxiemoglobina. 

Os dados serão submetido a análise estatística. 
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Anexo 4: Questionário do sono 
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Introduction: The aim of this study was to compare the orofacial and 

polysomnographic variables in a group of children aged 6 to 12 years of a 

elementary school with and without bruxism.  Methods: We evaluated 128 

children aging 6 to 12 years old, from a elementary school in São Paulo, Brazil. 

We selected those who fulfilled the questionnaire criteria for bruxism, to have 

bruxism – test group (n=87), often or very often during a week. Those children who 

responded very rare or never were selected as a control group (n=41). Both 

groups underwent comprehensive dental, upper airway and orofacial evaluation. In 

the bruxism group full polisomnography was performed in order to confirm the 

presence of bruxism and other sleep disturbances potentially associated. Results: 

The  weight of the children with bruxism mean was: (32.57  9.98) vs 

(36.41  10.45) (p = 0.048); in the control group. The frequency of morning 

headache among bruxism group was higher; (1.10  0.79) vs (0.54  0.64) 

p < 0.001) in control group. Children with bruxism are the most brachycephalic 

(12,6%) compared to children in the control group (0%) (p = 0.008). The facial 

muscle pattern of children with bruxism significantly varied in type, while in the 

control group the majority had long facial muscles (p < 0.001). The dentition of the 

bruxism group significantly varied in type (deciduous, mixed and permanent, while 

the control group had only mixed dentition) (p = 0.003). The supero-inferior 

relationship in bruxism group was again more variable (regular, deep, bite top, 

open) while in control group,we only found deep and open bitewere were found 

(p < 0.001). In a similar fashion the latero-lateral relation (normal, sharp bite, 

anterior crossbite and crossbite side) predominated in bruxism group , while in 

control group only sharp bite and crossbite side werefound (p < 0.001) (62.1%) of 

the test group presented pharyngeal tonsils ≤ 70% vs (36.6%) of the control group 

(p=0.007). The creak scores in test group were significantly higher than in the 

control group (p < 0.001). Finally, among bruxism children group, the number of 

tonic bruxism was significantly higher on S2 (p = 0.002) and REM (p < 0.001) 

sleep stages, while phasic bruxismo occurred more frequently on S2 (p = 0,002) 

and S4 (p < 0.001) NREM sleep. Conclusions: The results suggest that children 
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with bruxism have lower body weight and more headache in the morning. They are 

more dolicocephalic and have more variation of facial muscle pattern and facial 

symmetry. These children also have more dentition abnormalities compared to 

non-bruxism ones. On the other hand they had smaller pharyngeal tonsils. Finally 

tonic and phasic bruxism episodes presented distinct distribution through sleep 

stages. 

 

 


