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RESUMO 
 

Ainda não existe consenso sobre os aspectos etiológicos e sinais e sintomas 

do bruxismo, especialmente em crianças. Poucas são as evidências que 

demonstraram a relação entre estresse, ansiedade e bruxismo. Além disso, a força 

de mordida pode ser alterada em pacientes com este tipo de manifestação. O 

presente estudo teve por objetivos avaliar a relação do   bruxismo com: ansiedade, 

estresse, hábitos do sono, força máxima de mordida, a presença de sinais de DTM, 

características morfológicas e funcionais de oclusão de crianças e de crianças de 6 

a 8 anos. A amostra foi dividida e dois grupos: Grupo I: Crianças com Bruxismo e 

Grupo II: Crianças sem bruxismo. O diagnóstico de bruxismo foi realizado de acordo 

com os critérios da American Academy of Sleep Medicine e pela observação de 

facetas de desgaste dentários. Os níveis de estresse e ansiedade, assim como os 

hábitos do sono foram avaliados por meio da aplicação de questionários específicos 

sobre os mesmos aos pais (Children’s Anxiety Scale-SCAS-Brasil/ Children’s Sleep 

Habits Questionnaire- CSHQ-PT) e às crianças (Child Stress Scale- CSS-Brasil). A 

força máxima de mordida foi determinada por meio de um gnatodinanômetro digital. 

A presença de sinais de DTM e características morfológicas e funcionais de oclusão 

foram verificadas de acordo com exame clínico realizado em cadeira odontológica. 

Os dados desse estudo foram submetidos à análise estatística pelo teste T não 

pareado para comparar as médias e a presença de diferenças estatísticas das 

variáveis como idade, força de mordida direita e esquerda e IMC dos grupos I e II. O 

teste Qui-quadrado foi utilizado para avaliar a associação entre as variáveis 

presentes e os grupos estudados. O coeficiente V de Cramer foi utilizado para 

verificar se há associação entre sinais e sintomas de DTM, Classificação de má-

oclusão de Angle e a presença de mordida cruzada com o perfil dos grupos 

estudados. O α de Cronbach foi calculado para cada questionário e para cada 

domínio de cada questionário para verificar o valor de confiabilidade dos 

mesmos.Valor de P<0,05 foi considerado para diferenças estatisticamente 

significativas. Os resultados mostraram que as crianças do Grupo II: crianças sem 

bruxismo obtiveram maiores índices de ansiedade do que as crianças Grupo I: 

crianças com bruxismo. Quanto ao estresse e hábitos do sono, não houve 

diferenças estatísticas entre os Grupos I e II. Em relação as variáveis de sinais e 

sintomas de DTM, o único que  obteve  diferença  estatística  entre  os  grupos  foi  a 



 

 

 

 

 



 

 

presença de hábitos bucais, onde todas as crianças do Grupo I apresentaram pelo 

menos um tipo de hábito. A força de mordida tanto do lado esquerdo quanto do lado 

direito foi estatisticamente significante maior para o Grupo I.  A conclusão foi de que 

o Grupo I não apresentou maiores índices de estresse e ansiedade e os hábitos do 

sono não diferem do Grupo II. Entretanto, os hábitos orais foram associados com o 

bruxismo e a força máxima de mordida foi mais intensa para o Grupo I. 
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ABSTRACT 

 

Sleeping Habits, stress and anxiety in children with bruxism 

 

There is no consensus in the literature on bruxism etiological aspects, signs and 

symptoms, especially in children. Little evidence shows the relation among stress, 

anxiety and bruxism. Besides, the bite strength may be altered in these patients. The 

purpose of this study was to evaluate the relationship of bruxism with: anxiety, stress, 

sleeping habits, maximum bite strength, presence of TMD, morphological and 

functional characteristics of occlusion in children aging 6 to 8 years old. The sample 

was divided in two groups: Group I: Children with bruxism and Groups II: Children 

without bruxism. Bruxism diagnosis was made according to the American Academy 

of Sleep Medicine criteria and by the observation of attrition facets. Stress and 

anxiety levels, as well as sleeping habits were evaluated through questionnaires 

applied to the parents (Children’s Anxiety Scale-SCAS-Brasil/ Children’s Sleep 

Habits Questionnaire- CSHQ-PT) and to the children (Child Stress Scale- CSS-

Brasil). Maximum bite strength was measured by a digital dynanometer. The 

presence of TMD signs and occlusion morphological and functional characteristics 

were verified according to clinical exam. Data was submitted to statistical analysis: 

Non-paired student t test to compare average and the presence of statistical 

differences of variables such as age, right and left bite strength and BMI of groups I 

and II. Chi-square test was used to evaluate the relation between the variables 

present and the groups. The Cramers’V was used to verify the association of signs 

and symptoms of TMD, Angle’s occlusion classification and the presence of cross-

bite with the groups outline. The Cronbach’s alpha was calculates to each 

questionnaire and to each questionnaire’s domain in order to verify their trust value. 

P<0,05 was considered to significant statistical differences. Results show that 

Children from Group II: no bruxism, presented higher levels of anxiety than children 

from Group I: bruxism. There was no difference between the groups in relation to 

stress and sleeping habits. In relation to TMD signs and symptoms, the only 

significant difference was buccal habits, every Group I child presented at least one 

buccal habit. Left  and  right  bite  strength  was  significantly  higher  for  Group  I.  In 

conclusion, group I did not present higher anxiety and stress  level  and  the  sleeping 



 

 

 

 

 

 



 

 

habits do not differ from Group II. However, oral habits were associated to bruxism 

and the maximum bite strength was more intense in Group I.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O bruxismo é uma atividade repetitiva dos músculos mandibulares que 

envolve o ranger e apertar dos dentes, e/ou esfregar ou impulsionar da mandíbula 

(LOBBEZOO, AHLBERG, GLAROS et al, 2013). Pode se manifestar de duas 

maneiras: bruxismo de vigília, que ocorre durante o dia, e bruxismo do sono, durante 

o período noturno (AASM, 2005; DE LEEUW, 2008; THE GLOSSARY OF 

PROSTHODONTICS TERMS, 2005). O ranger de dentes é mais comum no 

bruxismo do sono, enquanto o apertar de dentes é mais comum durante o dia 

(LAVIGNE, KATO, KOLTA et al., 2003; LAVIGNE, MANZINE, 2000; MONACO, 

CIAMMELLA, MARCI et al., 2002). Sua prevalência é de 3,5 - 40,6% em crianças, 

sem diferença entre os gêneros (MANFREDINI, RESTREPO, DIAZ-SERRANO et al., 

2013). Sinais e sintomas como o despertar noturno, dores de cabeça, distúrbios 

temporomandibulares e psicossociais estão comumente associados ao bruxismo 

(MONACO, CIAMMELLA, MARCI et al., 2002). 

A etiologia do bruxismo é amplamente discutida na literatura. Acredita-se que 

o bruxismo é uma condição multifatorial, podendo seu desenvolvimento estar ligado 

tanto à fatores psicossociais, medicamentosos, distúrbios do sono, problemas 

respiratórios, fatores oclusais, entre outros (MONACO, CIAMMELLA, MARCI et al., 

2002; ; LAVIGNE, KATO, KOLTA, et al., 2003; SUGIMOTO, YOSHIMI, SASAGURI 

et al., 2011) 

O bruxismo atinge crianças e adultos e dependendo da frequência do hábito 

de ranger os dentes, isso pode gerar sérios danos ao sistema estomatognático dos 

indivíduos (KOYANO, TSUKITAMA, ISHIKI ET AL., 2008; PIZZOL, CARVALHO, 

KONISHI et al., 2006) 

Força de mordida é a capacidade dos músculos elevadores da mandíbula de 

exercerem um esforço máximo entre os dentes inferiores e superiores (PELLIZER, 

MUENCH, 1997). Alterações na força de mordida de adultos com bruxismo foram 

observadas, provavelmente por exercitarem os músculos além dos limites 

mastigatórios durante o apertamento e/ou ranger dos dentes (LYONS, BAXENDALE, 

1990; NISHIGAWA, BANDO, NAKANO, 2001). A força dos músculos mandibulares 

determina a quantidade de força existente capaz de cortar ou triturar os alimentos. 
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Vários aparelhos podem ser usados para mensurá-la, dentre os quais destacam-se 

os gnatodinamômetros e os transdutores de força unilateral e bilateral (RENTES, 

GAVIÃO, AMARAL, 2002). Existem evidências de que em crianças com bruxismo, 

as forças máximas de mordidas foram maiores que o normal e, consequentemente, 

a performance mastigatória também foi melhor (KOBAYASHI, FURLAN,, GAVIÃO, 

BARBOSA et al., 2012). Dependendo da duração intensidade e frequência do 

bruxismo, ele pode causar um desequilíbrio no sistema estomatognático e 

consequentemente Disfunção Têmporo-Mandibular DTM (CASTELO, GAVIÃO, 

PEREIRA et al, 2005), afetando uma das suas funções mais importantes, a 

mastigação. A determinação da força de mordida é importante para o diagnóstico de 

alguns distúrbios do sistema estomatognático (PELLIZER, MUENCH, 1997). Porém, 

a evidência de alteração da força de mordida em crianças com bruxismo ainda é 

escassa. 

O bruxismo do sono faz parte de uma resposta de excitação do Sistema 

Nervoso Central durante algumas fases do sono (HUYNH, KATO, ROMPRÉ, et al., 

2006). Adultos com bruxismo tem problemas de sono e despertam frequentemente 

durante o mesmo (AHLBERG, JAHKOLA, SAVOLAINEN et al., 2008). A ansiedade e 

o estresse parecem agravar o bruxismo e por consequência os despertares se 

tonariam mais frequentes (AHLBERG, LOBBEZOO, AHLBERG et al., 2013). Porém 

não há na literatura, até o momento, estudos que mostrem que o bruxismo em 

crianças possa prejudicar hábitos do sono.  

Sendo assim, parece pertinente que estudos detalhados envolvendo bruxismo 

em crianças em diferentes faixas etárias sejam conduzidos afim de trazer 

informações que possam contribuir para o tratamento do mesmo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 BRUXISMO: CONCEITO E ETIOLOGIA 

 

O bruxismo tornou-se um relevante agravo em saúde bucal, devido ao 

significativo aumento de sua prevalência e à capacidade de comprometer de forma 

negativa o sistema estomatognático por meio de forças que promovem o desgaste 

das estruturas dentárias (CARIOLA, 2006; DE LA HOZ-AIZPURUA, DÍAZ-

ALONSO, LATOUCHE-ARBIZU et al., 2011) e a sobrecarga que exerce sobre o 

sistema mastigatório. Apesar do enfoque atual dado ao tema por profissionais e 

estudiosos, o bruxismo foi amplamente discutido por diversos autores ao longo dos 

séculos o que evidencia não se tratar de um problema atual. Black (1886), 

observou o desgaste das cúspides devido à abrasão dentária (apud VAUGHN, 

2009). Por volta de 1907, o termo “La bruxomanie” foi utilizado para indicar a 

presença de apertamento, fricção e atrito entre os dentes sem funcionalidade 

mastigatória ou fonética (PIETKIEWICZ, 1907; BADER, LAVIGNE, 2000). Anos 

depois, o termo "bruxismo" foi utilizado para descrever movimentos repetitivos de 

macerar (FROHMAN, 1931) 

Atualmente, o bruxismo apresenta diversas classificações. De acordo com o 

Glossary Of Prosthodontic Terms (GPT-8)(THE GLOSSARY OF 

PROSTHODONTICS TERMS, 2005), ele é definido como um atrito parafuncional 

dos dentes e como "um hábito bucal composto por um ritmo involuntário ou 

espasmódico não funcional de ranger e/ou apertar os dentes, entre outros 

movimentos de mastigação da mandíbula".  

Segundo a classificação do Orofacial Pain Guidelines (DE LEEUW, 

2008)(OFPG-4) o bruxismo é uma atividade parafuncional, a qual inclui o 

apertamento dentário e o ranger dos dentes, tanto durante o dia quanto à noite. 

Também foi descrito como uma atividade involuntária do sistema mastigatório 

produzida por contrações rítmicas ou tônicas do masseter e de outros músculos 

mandibulares, caracterizado pelo ranger e/ou apertar dos dentes (BADER, 

LAVIGNE, 2000; ANTONIO, PIERRO, MAIA, 2006; PIZZOL, CARVALHO, 
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KONISHI et al., 2006; GRECHI, TRAWITZKI, FELÍCIO et al., 2008; CASTELO, 

BARBOSA, GAVIÃO, 2010; GONÇALVES, TOLEDO, OTERO, 2010). 

Ele pode ter origem de forma consciente ou inconsciente (AMERICAN 

ACADEMY OF SLEEP MEDICINE, 2005; LAVIGNE, KATO, KOLTA et al., 2003). 

Em algum momento da vida, a maioria das pessoas realiza o bruxismo, muitas 

vezes sem ter consciência disto até que sinais e/ou sintomas se manifestem 

(LAVIGNE, GUITARD, ROMPRÉ, 2001). 

Devido as divergentes classificações e definições para o bruxismo, 

Lobbezoo e colaboradores (2013) na tentativa de padronizá-las, estabeleceram 

que o bruxismo é uma atividade repetitiva dos músculos mandibulares devido ao 

apertar ou ranger dos dentes e/ou esfregar ou impulsionar a mandíbula, podendo 

manifestar-se durante o dia (bruxismo de vigília) ou durante o sono (bruxismo do 

sono).  

O bruxismo de vigília e o do sono apresentam basicamente as mesmas 

características de contatos entre os dentes superiores e inferiores e de 

movimentos dos músculos da face. Apenas o que os diferencia é que acontecem 

em circunstâncias diferentes, um se manifesta durante o dia e outro durante o sono 

(KOYANO, TSUKITAMA, ISHIKI ET AL., 2008; PIZZOL, CARVALHO, KONISHI et 

al., 2006) 

O bruxismo de vigília é caracterizado por ser um hábito de apertamento da 

mandíbula contra a maxila, realizado durante o dia, manifestando-se de forma 

consciente ou inconsciente e de maneira silenciosa. Pode estar associado a “tics” 

nervosos ou a reação contra o estresse, como hábitos de morder os lábios, objetos 

ou dedos (LAVIGNE, KATO, KOLTA et al., 2003; LAVIGNE, MANZINE, 2000) 

O bruxismo do sono é uma atividade inconsciente, na qual os músculos 

mandibulares atuam de forma involuntária. As contrações musculares ocorrem de 

maneira rítmica, com o apertamento e deslocamento da mandíbula no sentido 

lateral ou transversal, gerando os sons e ruídos característicos do ranger dos 

dentes. Esse processo pode ocorrer durante o sono do dia ou o sono da noite 

(BADER, LAVIGNE, 2000; AMERICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE, 2005; 

LAVIGNE, KATO, KOLTA et al., 2003; ALÓE, GONÇALVES, AZEVEDO et al., 

2003; SILVA, CATISANO, 2009; RODRIGUES, DITTERICH, SHINTCOVSK et al., 

2006, SHINKAI, SANTOS, SILVA, et al., 1998). Foi classificado como uma 
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parassonia, ou seja, desordem que ocorre durante o sono (BADER, LAVIGNE, 

2000). Além disso, por ser caracterizado como movimento orofacial não comum, foi 

considerado como uma parafunção. (RESTREPO, PALÁEZ, ALVAREZ et al., 

2008). 

A Academia Americana de Medicina do Sono (AASM) define o bruxismo 

como “uma atividade bucal caracterizada por ranger ou apertar dos dentes durante 

o sono, geralmente ligada à breves despertares”. (LOBBEZOO, AHLBERG, 

GLAROS et al., 2013; AMERICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE, 2005). É 

considerado como uma ocorrência muito comum, sendo que aproximadamente de 

85 a 90% da população vai apresentar esta condição em algum momento ao longo 

da vida (AMERICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE, 2005) 

A prevalência do bruxismo não é precisa, devido à dificuldade na obtenção 

das informações e a existência de diferentes métodos utilizados nos estudos 

atingindo uma prevalência abrangente (MANFREDINI, RESTREPO, DIAZ-

SERRANO et al., 2013; LAVIGNE, MANZINI, KATO, 2005; LAVIGNE, KATO, KOLTA 

et al, 2003; KATO, LAVIGNE, 2010; SERRA-NEGRA, PAIVA, SEABRA, et al., 2010; 

RENNER, DA SILVA, RODRIGUEZ, et al., 2012). 

Num trabalho de revisão sistemática que propôs avaliar a prevalência do 

bruxismo em adultos (MANFREDINI, WINOCUR, GUARDA-NARDINI, et al., 2013), 

foi mostrado que em um estudo, a prevalência em adultos é de 8% (BERNHARDT, 

GESCH, SPLIETH, et al., 2004) e de 31% independente de sua frequência, podendo 

nestes casos ser esporádico. Em ambos os casos, não houve distinção de qual 

bruxismo se tratava, do de vigília ou do sono (CIANCAGLINI, GHERLONE, 

RADAELLI, 2001). Além disso, a prevalência do bruxismo de vigília aparece entre 

21% a 31% nos adultos (JENSEN, RASMUSSEN, PEDERSEN et al., 1993; 

WINOCUR, UZIEL, LISHA, et al., 2011), enquanto o bruxismo do sono ocorre entre 

9,3% a 15,3% (JENSEN, RASMUSSEN, PEDERSEN et al.,1993; WINOCUR, UZIEL, 

LISHA, et al., 2011; SANTOS-SILVA, BITTENCOURT, PIRES ET AL., 2010) 

A prevalência do bruxismo em crianças também apresenta grande variação, 

devido às diversas faixas etárias estudadas e diferentes metodologias propostas. 

(MANFREDINI, RESTREPO, DIAZ-SERRANO et al., 2013). Acredita-se que o 

bruxismo em crianças é episódico, não havendo diferença entre os gêneros e com 

tendência a diminuir à medida que a criança cresce (RESTREPO, 2010) 
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No Brasil, a prevalência em crianças aparece um pouco mais elevada, 

variando de 34 a 40%. (SERRA-NEGRA, PAIVA, SEABRA, et al., 2010; RENNER, 

DA SILVA, RODRIGUEZ, et al., 2012), contudo, não foi possível encontrar uma 

justificativa para esta ocorrência. 

A avaliação da presença do bruxismo do sono é feita por meio do relato do 

cônjuge, irmãos e/ou pais de que o indivíduo range os dentes durante o sono, 

juntamente com a presença de sinais e sintomas clínicos (AMERICAN ACADEMY 

OF SLEEP MEDICINE, 2005; LAVIGNE, MANZINI, HUYNH, 2011; KOYANO, 

TSUKITAMA, ICHIKI et al., 2008). Alguns dos sinais característicos do bruxismo são 

os desgastes dentários, evidenciados por facetas de desgaste. Esse desgaste 

ocorre na face incisal dos dentes anteriores e na face oclusal dos dentes 

posteriores, podendo ocorrer de forma localizada ou generalizada (MONACO, 

CIAMMELLA, MARCI et al., 2002). A hipersensibilidade térmica, mobilidade dentária, 

danos aos ligamentos periodontais, hipercementose, fraturas coronárias, pulpite, 

necrose pulpar, recessão gengival, inflamação gengival e reabsorção do osso 

alveolar são outras possíveis injúrias causadas pela atividade frequente do bruxismo 

(WIDMALM, GUNN, CHRISTIANSEN,1995). Além disso, o ranger e o apertamento 

não funcional dos dentes, gerados a partir do bruxismo são apontados por induzir 

dor nos músculos responsáveis pela mastigação (SVENSSON, BURGAARD, 

SCHLOSSER, 2001; BOWLEY, GALE, 1997; GLAROS, BURTON, 2004; 

LOBBEZOO, VAN SELMS, NAEIJE, 2006; OKESON, 1996 ; KATO, DAL-FABBRO, 

LAVIGNE, 2003; LAVIGNE, KATO, 2005; LAVIGNE, KATO, KOLTA et al, 2003). 

Porém, para obter-se um diagnóstico exato é indicado a realização do exame de 

polissonografia (PSG), que é capaz de mensurar as atividades exercidas pelo 

bruxismo durante o sono, tais como as atividades cerebrais, atividades dos 

músculos da face, atividades oculares, batimentos cardíacos, entre outros. (PIERCE, 

CHRISMAN, BENNETT, et al., 1995; GALLO, SALIS GROSS, PALLA,1999; GALLO, 

LAVIGNE, ROMPRÉ et al, 1997; LAVIGNE, ROMPRÉ, MONTPLAISIR, 1996). 

Entretanto, como a realização desse exame é de custo elevado, necessitando de um 

ambulatório ou uma clínica do sono para sua realização (CARRA, HUYNH, 

LAVIGNE, 2012), a maioria dos estudos clínicos, que envolvem o diagnóstico de 

bruxismo, utilizam apenas os critérios da AASM (AMERICAN ACADEMY OF SLEEP 

MEDICINE, 2005; OHAYON, LI, GUILLEMINAUT, 2001; KOBAYASHI, FURLAN, 

GAVIÃO BARBOSA et al., 2012; CASTELO, BARBOSA, GAVIÃO, 2010;SERRA-
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NEGRA, PAIVA, SEABRA, et al., 2010; RENNER, DA SILVA, RODRIGUEZ, et al., 

2012). 

A etiologia do bruxismo não é bem definida e ainda é muito discutida pelos 

autores (ROARK, GLAROS, O’MAHONY, 2003; OHAYON, LI, GUILLEMINAUT, 

2001; WINOCUR, UZIEL, LISHA et al., 2011; MANFREDINI, LOBBEZOO, 2009). 

Mas atualmente há um consenso de que suas causas são heterogêneas e estão 

interligadas (MONACO, CIAMMELLA, MARCI et al., 2002). 

Durante muitos anos, acreditou-se que a origem do bruxismo estava ligada à 

existência de interferências dentárias capazes de alterar os padrões oclusais e 

musculares do paciente (ROARK, GLAROS, O’MAHONY, 2003; LOBBEZOO, 

NAEIJE, 2001; BELSER, HANNAN, 1985; SUGIMOTO, YOSHIMI, SASAGURI et al., 

2011; SARI, SONMEZ, 2001). A indicação de tratamento era pautada na realização 

de ajuste oclusal, pela alteração dos padrões de contato dentário, visando a 

prevenção e o controle do bruxismo (SUGIMOTO, YOSHIMI, SASAGURI et al., 

2011). No entanto, como não há evidências suficientes para comprovação da 

eficácia deste procedimento no gerenciamento do bruxismo, essa prática continua 

controversa (YUSTIN, NEFF, RIEGER et al.,1993; TSUKIYAMA, BABA, CLARK, 

2001).  

 

 

2.2 O BRUXISMO E O SONO 

 

Após muitos estudos, comprovou-se que o bruxismo do sono faz  parte de 

uma série de estimulações complexas do sistema nervoso autônomo (SNA), 

promovendo breves despertares e alterando os batimentos cardíacos, movimentos 

respiratórios e atividades musculares (GARCIA-RILL, 1997; LAVIGNE, KATO, 

KOLTA, et al., 2003; LAVIGNE, KATO, KOLTA, et al., 2003; 

CARRA, ROMPRÉ, KATO, et al., 2011; LAVIGNE, HUYNH, KATO, et al., 2007). 

Devido à estimulação do sistema nervoso central (SNC) que acontece durante 

o sono, breves despertares e atividades musculares podem ser causados. Após 

estudos que utilizaram os exames de eletromiografia (EMG) e de polissonografia 

(PSG) para monitorar as atividades dos músculos da face em pacientes com 

bruxismo do sono, características dos padrões do sono e de movimentos dos 

músculos faciais puderam ser registrados. Dentre elas, a atividade muscular 
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mastigatória rítmica (RMMA). Assim, constataram que a RMMA aparece como 

reação aos breves despertares. A RMMA ocorre em aproximadamente 60% das 

pessoas sem bruxismo. Essa atividade dos músculos já foi registrada sendo três 

vezes mais intensa entre pacientes com bruxismo, com 70%  a mais de contrações 

musculares (SATOH, HARADA, 1971; CARRA, HUYNH, LAVIGNE, 2012; LAVIGNE, 

MANZINI, HUYNH, 2011; CARRA, ROMPRÉ, KATO, et al., 2011; 

LAVIGNE, HUYNH, KATO, et al., 2007).  

O despertar breve do sono tem duração em torno de 3 segundos e não há a 

retomada da consciência (STERIADE, 1996). Sua origem parece ser a partir da 

ativação dos sistemas subcortical e reticular, os quais controlam as atividades 

motoras, autônomas e do tálamo (GARCIA-RILL, 1997; LAVIGNE, KATO, KOLTA, et 

al., 2003). No breve despertar, algumas alterações ocorrem nos sistemas cardíaco, 

autônomo e em atividades musculares (CARRA, ROMPRÉ, KATO, et al., 2011). Os 

despertares do sono são reações cerebrais à estímulos fisiológicos, patológicos ou 

ambientais e ocorrem de 6 a 14 vezes por hora de sono (CARRA, HUYNH, 

LAVIGNE, 2012).  

Kato et al. (2003) avaliaram durante o sono a resposta de pacientes com e 

sem bruxismo sob estimulação, provocando o breve despertar. A estimulação foi 

realizada de duas diferentes maneiras: a. vibro-tátil e auditiva, em diferentes 

intensidades; b. auditiva, com duração de 1 segundo. Os resultados apontaram 

maiores níveis de RMMA com associação de ranger dos dentes em pacientes com 

bruxismo. Em contrapartida, os níveis de RMMA foram menores em indivíduos sem 

bruxismo, sendo que o ranger dos dentes não foi observado. Os resultados sugerem 

que o bruxismo pode ser uma resposta fisiológica aos despertares do sono. 

A Classificação Internacional das Desordens do Sono considera que o 

bruxismo do sono está associado com o despertar repentino (AMERICAN 

ACADEMY OF SLEEP MEDICINE, 2005; KATO, MONTPLAISIR, GUITARD et al., 

2003).   

O ciclo do sono é dividido por duas fases, sendo a primeira o “movimento dos 

olhos não-rápido” (non-rapid eye moviment-NREM) e o “movimento rápido dos 

olhos” (rapid eye moviment-REM). Geralmente, durante o sono o indivíduo passa por 

3 ou até 5 ciclos de REM por noite, cada ciclo tem duração entre 90 a 110 minutos. 

O NREM é subdividido em 4 etapas: estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4. Os 

dois primeiros são considerados sono leve, e os dois últimos como sono profundo 
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(PEEVER, MCGINTY, 2007). A maioria dos episódios do bruxismo do sono 

acontecem durante as duas primeiras fases e apenas 10% ocorrem durante a fase 

REM associado aos despertares do sono (HUYNH, KATO, ROMPRÉ et al., 2006; 

MACALUSO, GUERRA, DI GIOVANNI et al., 1998; HERRERA, VALENCIA, GRANT 

et al., 2006). Como já foi postulado anteriormente, o bruxismo do sono está 

vinculado à recorrentes despertares do sono, nomeado de padrão alternante cíclico 

(cyclic alternating pattern-CAP). Esse CAP repete-se a cada 20 ou 60 segundos no 

período NREM, e são descritos como um processo natural, agindo como um sensor 

para a manutenção da homeostase do organismo e, como uma sentinela de 

proteção durante o sono (TERZANO, PARRINO 2000; MACALUSO, GUERRA, DI 

GIOVANNI et al., 1998). 

Outro aspecto que interfere no sono dos pacientes com bruxismo é o padrão 

de respiração. Durante o sono, quando este ocorre na posição supina, 

frequentemente a mandíbula posiciona-se retraída, a língua relaxada e há uma 

diminuição da permeabilidade das vias aéreas. Hipoteticamente, a redução de 

passagem do ar por entre as vias aéreas está associada com o bruxismo, 

acreditando-se que em função da falta de oxigenação, o indivíduo 

inconscientemente realiza os movimentos de ranger os dentes, buscado a 

passagem de ar (LAVIGNE, KATO, KOLTA et al., 2003; MIYAMOTO, OZBEK, 

LOWE et al., 1999; MIYAWAKI, TANIMOTO, ARAKI et al., 2003). 

Devido à alta prevalência do bruxismo encontrada na população descrita na 

literatura, questões sobre o impacto deste hábito na vida dos indivíduos tomou 

interesse de vários pesquisadores (SERRA-NEGRA, PAIVA, SEABRA, et al., 2010; 

RENNER, DA SILVA, RODRIGUEZ, et al., 2012; ALÓE, GONÇALVES, AZEVEDO et 

al., 2003; DINIZ; SILVA; ZUANON, 2009). No entanto, mesmo havendo evidências 

sobre a influência da atividade do bruxismo no sono, até o momento não há na 

literatura estudos que estudaram os hábitos do sono de pacientes infantis com 

bruxismo. Isto ocorre provavelmente pelo fato de que a realização de exames de 

PSG em crianças requer uma logística mais complexa do que em adultos, condição 

que limita a realização de estudos com esta finalidade. 
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2.3 O BRUXISMO E FATORES PSICOSSOCIAIS: ESTRESSE E ANSIEDADE 

 
A ocorrência de reações fisiológicas e/ou psicológicas podem alterar a 

homeostasia, desregulando o SNA (sistema nervoso autônomo). Essa alteração faz 

com que o SNA promova a liberação de neurotransmissores com o intuito de 

restabelecer o equilíbrio do organismo frente aos estímulos. A disponibilização dos 

neurotransmissores no organismo influenciam na supressão ou exacerbação dos 

movimentos do bruxismo (GORDIS, GRANGER, SUSMAN, et al., 2008; GATTI, 

ANTONELLI, PREARO et al., 2009; OBAYASHI, 2013; LOBBEZOO, 

LAVIGNE, TANGUAY, et al 1997). Após a evidência de que a administração de um 

precursor da dopamina (L-dopa) a um paciente com bruxismo com diagnóstico de 

Doença de Parkinson diminuiu o ranger dos dentes, o sistema dopaminérgico 

começou a ser estudado como um possível desencadeador das reações musculares 

(LOBBEZOO, LAVIGNE, TANGUAY, et al 1997).  

Fatores psicossociais, como o estresse e a ansiedade,  também alteram a 

homeostasia e estimulam o SNA (MANFREDINI, LOBBEZOO, 2009; WINOCUR, 

UZIEL, LISHA et al., 2011). Em resposta ao estresse, ocorre o desequilíbrio da 

homeostasia, por consequência, a ativação do Sistema Nervoso Autónomo (SNA) e 

o eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal (HHP). Em resposta a esse desequilíbrio, os 

esses sistemas aumentam a frequência cardíaca, respiratória e a pressão arterial, 

além disso, liberam algumas substâncias capazes de sinalizar o estresse ocorrido. 

Essas substâncias podem ser encontradas tanto no sangue quanto na saliva e na 

urina, portanto, são consideradas biomarcadores (GORDIS, GRANGER, SUSMAN 

et al., 2008; GATTI, ANTONELLI, PREARO et al., 2009; GOZANSKY, LYNN, 

LAUDENSLAGER et al., 2005). 

Estudos demonstraram que pacientes com bruxismo tendem a ser mais 

estressados e ansiosos que pacientes sem bruxismo (OBAYASHI, 2013; 

LOBBEZOO, LAVIGNE, TANGUAY, et al 1997; VANDERAS, MENENAKOU, 

KOUIMTZIS, et al., 1999; MANFREDINI, LOBBEZOO, 2009; WINOCUR, 

UZIEL, LISHA et al., 2011). 

Existem fortes evidências que demonstram a associação entre os fatores 

psicossociais e a frequência, duração e intensidade do bruxismo (OHAYON, LI, 

GUILLEMINAUT, 2001; WINOCUR, UZIEL, LISHA et al., 2011; MANFREDINI, 
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LOBBEZOO, 2009; PINGITORE, CRHOBAK, PETRIE, 1991; VANDERAS, 

MENENAKOU, KOUIMTZI et al., 1999; NATER, LA MARCA, FLORIN et al., 2005). 

Vanderas et al. (1999) analisaram a urina de 304 pacientes com e sem 

bruxismo. Neste trabalho níveis elevados de catecolaminas foram encontrados em 

pacientes com bruxismo. A conclusão foi de que as catecolaminas, precursoras do 

estresse, estão associadas e colaboram para o aparecimento do bruxismo. 

Pingitore et al. (1991) realizaram um estudo por meio de questionários onde 

analisaram o padrão de comportamento de 125 adultos, como , o estilo de 

comportamento do tipo A (subdividida por 6 padrões: 1- um intenso desejo de 

alcançar; 2- a necessidade de competir; 3- uma necessidade persistente de receber 

o reconhecimento de outros; 4- o envolvimento aparentemente contínuo em muitos 

atividades; 5- uma propensão habitual para acelerar a taxa de execução de todas as 

funções mentais e físicas; e 6- um agilidade mental e física extraordinária) e a auto 

percepção de estress para a verificar a possibilidade dessas características estarem 

relacionadas à presença de episódios de bruxismo. Os resultados demostraram que 

o estilo de comportamento tipo A foi estatisticamente significante relacionada com o 

bruxismo. Quando associada com o estresse, maior a probabilidade do indíviduo em 

exercer o bruxismo. Entretanto, ao avaliar o fator estresse isoladamente, não foi 

possível associa-lo com a presença de bruxismo. 

Ohayon et al. (2001) estudaram quais fatores etiológicos e de risco são mais 

corriqueiros em pacientes com bruxismo. Foram entrevistados 13.057 pacientes, 

com média de idade entre 15 e 100 anos. Os resultados apontaram que dentre os 

fatores de riscos, a ansiedade e problemas respiratórios durante o sono foram os 

mais comuns, podendo aumentar a frequência com que os pacientes exercem o 

bruxismo. 

Manfredini & Lobbezoo (2009) realizaram uma revisão sistemática com a 

proposta de analisar a contribuição dos fatores psicossociais para o 

desenvolvimento do bruxismo. Dentre os artigos revisados, houve um consenso de 

que situações de estresse desencadeiam o apertamento entre os dentes superiores 

e inferiores, o qual é mais frequente no bruxismo de vigília. 

Winocur et al. (2011), realizaram um estudo clínico no qual mensuraram as 

relações entre o estresse, gagueira, ansiedade ao tratamento dentário e a 

necessidade de controlar a situação. Cada condição foi avaliada por seu respectivo 
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questionário validado.  O resultado foi que os pacientes com bruxismo 

apresentaram-se com maior ansiedade, estresse e gagueira. 

A utilização de biomarcadores salivares tem sido amplamente estudados. O 

cortisol e a alfa- amilase são substâncias liberadas no organismo pelo sistema 

nervoso autônomo após o indivíduo vivenciar um momento de estresse.Essas 

substancias podem ser detectadas na saliva. Nater et al. (2006), em sua pesquisa, 

verificaram se os níveis de alfa-amilase salivar se encontraram alterados. Os 25 

sujeitos do sexo masculino, participantes da pesquisa, passaram por um teste de 

estresse social (The Trier Social Stress Test- TSST). Após esse teste, foram 

coletadas amostras salivares para a verificação da presença da alfa-amilase. Os 

resultados demonstraram que a os níveis de alfa-amilase estavam aumentados após 

a experiência com o teste. Considerando a alfa-amilase como um biomarcador 

salivar efetivo para constatar estresse em indivíduos. 

Furlan et al. (2012), a fim de verificar ansiedade em crianças que seriam 

submetidas ao atendimento odontológico, analisaram a presença de cortisol e alfa-

amilase na saliva de 31 crianças. Foram coletadas amostras de salivas antes da 

profilaxia, imediatamente depois da profilaxia e 10 minutos após a profilaxia. O 

resultado demostrou altas concentrações desses biomarcadores na saliva antes da 

profilaxia, demonstrando a eficiência dos biomarcadores para verificar ansiedade. 

Castelo et al. (2012) se propuseram a avaliar as concentrações de cortisol 

salivar de 100 crianças, 27 com sinais e sintomas de bruxismo e 73 sem sinais e 

sintomas de bruxismo. Os autores coletaram amostras salivares de crianças 30 

minutos após acordar, respeitando o ciclo circadiano. Devido aos baixos níveis de 

cortisol salivar encontrado na saliva das crianças, não houve correlação entre o 

estresse e o bruxismo. 

Apesar das evidências (VANDERAS; MANETAS, 1995, MANFREDINI, 

LOBBEZOO, 2009; PINGITORE, CRHOBAK, PETRIE, 1991), ainda há controvérsias 

sobre a associação entre o estresse e o bruxismo (CASTELO, BARBOSA, GAVIÃO, 

2010). 
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2.4 BRUXISMO E DTM EM CRIANÇAS 

 
Segundo a Academia Americana de Dor Orofacial (American Academy 

Orofacial Pain -AAOP), os distúrbios temporomandibulares são originados pela 

junção de problemas na musculatura mastigatória, na articulação 

temporomandibular (ATM) e em estruturas associadas a cabeça e ao pescoço (DE 

LEEW, 2008).  

O indivíduo que exerce o bruxismo com frequência, está mais propenso a 

desenvolver um desequilíbrio no sistema estomatognático, afetando algumas 

funções importantes, como a mastigação. Além disso, as atividades repetitivas que 

ocorrem durante o bruxismo podem ocasionar o distúrbio da articulação 

temporomandibular (DTM) (CARLSSON, EGERMARK, MAGNUSSON, 2003).   

Apesar de alguns estudos não comprovarem a associação entre o bruxismo e 

a DTM (BARBOSA, MIYAKODA, POCZTARUK et al.,2008, LOBBEZOO, LAVIGNE, 

1997), é possível encontrar dados na literatura que divergem sobre o tema e 

atestam que esta relação ocorre (ALAMOUDI, 2001; PEREIRA, COSTA, FRANÇA et 

al, 2009).  

Widmalm et al. (1995) destacou que pacientes com bruxismo apresentavam 

alguns sinais e sintomas característicos de DTM. Alamoudi (2001), estudou as 

influências que determinam o distúrbio da articulação temporomandibular em 

crianças. A conclusão foi de que as parafunções estavam associadas com o DTM.  

Pereira et al. (2009), avaliaram 106 crianças entre 4 a 12 anos de idade para 

verificar quais os fatores de risco para os sinais e sintomas de DTM em crianças. Por 

meio do exame clínico foi observado a presença dos sinais e sintomas de DTM, 

características morfológicas e funcionais de oclusão e hábitos não nutritivos da 

amostra. Pelo menos um dos sinais e sintomas avaliados foram apresentados por 13 

voluntários (12,26%). Entretanto, a mordida cruzada posterior e o bruxismo foram 

considerados os fatores de risco do DTM. 

De acordo com Bonjardim et al. (2003), os sinais clínicos de DTM que podem 

ser observados em crianças com dentição decídua são:  

∗ Desvio mandibular durante a abertura da boca, à esquerda ou à direita; 

∗ Estalidos ou criptações da ATM registrados durante a abertura e fechamento, 

usando o dedo indicador ou estetoscópio; 

∗ Limitação dos movimentos mandibulares por dor; 



30 2 Revisão de Literatura 

 

∗ Sensibilidade dolorosa das articulações e/ou músculos mastigatórios quando 

palpados.  

 

 

2.5 BRUXISMO E FORÇA DE MORDIDA 

 
A força dos músculos mandibulares determina a quantidade de força existente 

capaz de cortar ou triturar os alimentos. A força máxima de mordida é a capacidade 

dos músculos elevadores da mandíbula de exercerem um esforço máximo entre os 

dentes inferiores e superiores. Existem aparelhos específicos capazes de mensurar 

a força desses músculos, os mais utilizados são os gnatodinamômetros, os 

transdutores de força unilateral e os bilaterais (RENTES, GAVIÃO, AMARAL, 2002; 

PELLIZER, MUENCH, 1997). 

A determinação da força de mordida é importante para o diagnóstico de 

alguns distúrbios do sistema estomatognático (PELLIZER, MUENCH, 1997), como 

desgastes oclusais, dor orofacial, hiperatividade e hipertrofia dos músculos 

mastigatórios, especialmente o masseter (CLARK, BEEMSTERBOER, RUGH, 

1981). Hipoteticamente, o bruxismo influencia a hipertrofia dos músculos 

mastigatórios devido ao estímulo constante exercido sobre eles. 

Em 1986, foi realizado um estudo onde avaliou-se o limite da força de 

mordida de pacientes adultos com bruxismo. O autor acreditava que a força de 

mordida destes pacientes era subestimada. A força de mordida foi registrada por 

meio de um gnatodinamômetro desenvolvido especialmente para essa pesquisa. O 

aparelho era capaz de mensurar a força se mordida bilateralmente e foi disposto 

entre os prés molares, primeiros e segundos molares. Seus resultados demostraram 

haver a relação entre a maior força de mordida em pacientes com bruxismo sem 

sintomatologia à ATM. O autor comparou o resultado desse estudo com um estudo 

anterior, que avaliou a força de mordida em pacientes sem bruxismo ou DTM. 

Constatou-se que pacientes com bruxismo podem apresentar a força de mordida até 

seis vezes maior do que pacientes normais (GIBBS, MAHAN, MAUDERLI et 

al., 1986). 

Lyons et al (1990) avaliaram por meio da EMG a capacidade dos músculos 

masseter e temporal durante a força máxima de mordida em indivíduos com e sem 

bruxismo. A EMG foi realizada por meio da colocação de eletrodos sobre o masseter 
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e temporal. A força de mordida foi registrada por meio de um transdutor, e medida 

na região de canino. Os indivíduos realizaram a força de mordida três vezes cada 

um. Por meio desses resultados, foi observado que o grupo com bruxismo atingiu 

maiores forças de mordida quando comparado ao grupo controle (LYONS, 

BAXENDALE, 1990) 

Um estudo realizado em 2002 verificou se a característica oclusal interfere na 

força de mordida. Crianças de 3 a 5 anos de idade foram submetidos ao exame 

clínico e então separados em grupos de acordo com o padrão da oclusão. Como 

parâmetro foram registrados: o plano terminal dos segundos molares decíduos; a 

relação vestíbulo-lingual dos 1º molares, caninos e incisivos; relação antero-posterior 

de caninos; overjet e overbite e abrasão dentária. O grupo 1 foi composto por 

crianças com a oclusão normal, o grupo 2 por crianças com mordida cruzada e o 

grupo 3 crianças com mordida aberta. A força de mordida foi determinada pelo uso 

de um transdutor pressurizado. O teste foi realizado 3 vezes em cada criança, e 

foram calculadas as diferenças entre a mínima pressão e a máxima pressão e o 

valor mais elevado foi escolhido para representar a força de mordida. O resultado 

apontou que não houve diferença estatística entre a força de mordida entre os 

grupos (RENTES, GAVIÃO, AMARAL, 2002). 

Num estudo mais recente, os autores avaliaram a força máxima de mordida 

em crianças com relato de bruxismo na fase de dentadura mista. A amostra foi 

composta por 52 crianças (22 com bruxismo e 30 grupo controle). A força máxima de 

mordida foi registrada por meio de um gnatoninamômetro digital unilateral. O 

aparelho foi posicionado na região de primeiro molar permanente e foram instruídos 

a reproduzirem a mordida com a maior força que eles fossem capazes. O exame foi 

realizado 3 vezes de cada lado. No resultado não houve diferença entre a força de 

mordida de crianças com e sem bruxismo (KOBAYASHI, FURLAN, 

GAVIÃO BARBOSA et al., 2012). 
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

Este trabalho tem como objetivos:  

� Avaliar e comparar entre crianças na faixa etária de 6 a 8 anos de idade com 

e sem bruxismo do sono: 

o Índices de estresse e ansiedade; 

o Hábitos de sono; 

o Presença de sinais e sintomas de DTM; 

o Força de mordida;  

o Hábitos bucais 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O projeto foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de 

Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo-USP. Após a aprovação do 

projeto, crianças cujos pais e/ou responsáveis autorizaram a participação pela leitura 

e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido e as crianças assinaram 

concordando com o termo de assentimento, elas participaram da pesquisa que foi 

realizada na Clínica de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Bauru- 

USP (Apêndice A e apêndice B). 

 

 

4.1 AMOSTRA 

 
A amostra deste estudo foi composta por 43 crianças na faixa etária de 6 a 8 

anos de idade, as quais em estudo anterior, foram examinadas 475 crianças, alunos 

de Escolas Municipais de Bauru, sendo que foi registrado que 47,4% delas 

apresentavam o bruxismo do sono (CAAE nº 31088314.6.0000.5417) (COSTA, 

2013). Destas foram selecionadas de forma randomizada, 23 crianças para o Grupo 

I: Crianças com bruxismo e 20 para o para o Grupo II: Crianças sem bruxismo. Esta 

amostra foi pareada por gênero, idade e Índice de Massa Corporal (IMC). Não foram 

selecionadas as crianças que apresentarem uma das seguintes condições: 

o Uso de antidepressivo, antibiótico ou anti-inflamatório nos 90 dias que 

antecederam a participação no estudo; 

o Uso de medicamentos que atuam no sistema dopaminérgico; 

o Que apresentaram doenças sistêmicas e/ou necessidades especiais;  

o Com dor de origem odontológica; 

o Crianças com cáries em molares permanentes, para não ser um fator de 

alteração da força máxima de mordida 

Para isso, foi aplicado o índice de CAST (Caries Assessment Spectrum and 

Treatment) para confirmação da ausência de cáries ou perda dos molares 

(Apêndice C). Esse índice avalia a presença de lesões de cárie, registrando a 

presença de dentes hígidos, selados, restaurados, com cárie em esmalte, em 

dentina, progressão na polpa e nos tecidos adjacentes. Esse índice foi escolhido 
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para que detectar possíveis lesões de cárie em molares permanentes. Os 

molares permanentes foram os dentes de apoio para a realização do exame de 

força máxima de mordida. 

Antes da avaliação clínica, os pais e/ou responsáveis foram entrevistados 

para o registro das seguintes informações sobre a criança: 

o Relato de ranger de dentes ao dormir, de acordo com os critérios da 

Classificação Internacional das Desordens do Sono que estavam registrados 

em uma ficha apropriada (AMERICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE, 

2005). 

Além disso, os pais/responsáveis foram convidados a responder dois 

questionários, um sobre o nível de ansiedade e outro sobre hábitos do sono da 

criança (Anexo 1 e Anexo 2). 

Após esta etapa, foram feitas as atividades com as crianças de acordo com a 

sequência: 

o Preenchimento da Escala de Stress Infantil (ESI) (Anexo 3); 

o Exame clínico odontológico; 

o Exame da força de mordida; 

o Registro do peso e da altura; 

 

 

4.2 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA AVALIAR HÁBITOS DO SONO, 

ANSIEDADE E ESTRESSE DAS CRIANÇAS  

 

O primeiro instrumento diz respeito aos hábitos do sono - The Children’s 

Sleep Habits Questionnaire (CSHQ-PT) (Anexo 2). Esse questionário buscou avaliar 

a percepção dos pais sobre os hábitos de sono da criança durante a última semana 

que antecedeu a entrevista. Esse questionário contém 33 questões que são 

divididas em 8 domínios:  

1. Resistência para dormir;  

2. Demora para adormecer;  

3. Duração do sono;  

4. Ansiedade do sono;  

5. Despertar do sono durante a noite;  

6. Parasomnia;  
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7. Distúrbios respiratórios do sono;  

8. Sonolência durante o dia.  

Para cada uma dessas questões, as possíveis respostas eram: Habitualmente 

(5-7 vezes na semana), Às vezes (2-4 vezes na semana), Raramente (0-1 vez na 

semana). Este questionário foi validado para língua portuguesa (SILVA, SILVA, 

BRAGA et al., 2014). 

Outro instrumento também aplicado aos pais/responsáveis, avaliou a 

percepção deles sobre os sintomas de ansiedade nas crianças. O Children’s Anxiety 

Scale (SCAS-Brasil) que já foi validado no Brasil (DESOUSA, PETERSEN, BEHS et 

al., 2012) e contém 38 questões, divididas em 6 domínios:  

1.Transtorno de ansiedade de separação;  

2. Fobia social;  

3. Transtorno de ansiedade generalizada;  

4. Pânico/agorafobia;  

5. Transtorno obsessivo-compulsivo;  

6. Medo de danos físicos.  

Para cada uma das questões as possíveis respostas eram: Nunca; Às vezes; 

Muitas vezes; Sempre. (Anexo 1). 

O instrumento Child Stress Scale-CSS (Escala de Stresse Infantil- ESI) 

(Anexo 3) que também foi validado no Brasil (LUCARELLI & LIPP, 1999), foi 

utilizado para estimar os sintomas de estresse das crianças. As crianças 

preencheram esse questionário, composto por 35 questões, sobre reações que são 

comumente desencadeadas por estresse. O questionário é dividido por 4 domínios:  

1. Reações físicas;  

2. Reações psicológicas;  

3. Reações psicológicas com componente depressivo;  

4. Reações psicofisiológicos.  

As respostas aos itens são dadas, por meio de uma escala de cinco pontos 

do tipo Likert. Essa escala tem 5 opções de respostas (Figura 1), as quais foram 

analisadas de acordo com o que as crianças preencherem na escala. Esse 

questionário foi validado para crianças com idades entre 6 e 14 anos. 

 

 

 



38 4 Material e Métodos 

 

 

 

 

 

Figura 1: Escala de cinco pontos do tipo Likert 

 

 

4.3 EXAME CLÍNICO  

 

No exame clínico, realizado na Clínica de Odontopediatria da Faculdade de 

Odontologia de Bauru- USP, foi observado a presença ou não de cúspides de 

desgaste, confirmando a presença da atividade de bruxismo no grupo experimental. 

A presença de sinais e sintomas de DTM, características morfológicas e funcionais 

de oclusão e hábitos não nutritivos também foram avaliados, a partir das seguintes 

características  (Anexo 4): 

� Limitação de abertura bucal e presença desvios durante a abertura bucal;  

� Palpação dos músculos mastigatórios;  

� Palpação da ATM;  

� Presença de ruídos na região da ATM no movimento de abrir e fechar a boca;  

� Relato de dor quando da execução de movimentos mandibulares; 

� Presença de mordida aberta e/ou cruzada; 

� Identificação da presença das más oclusões de Angle.  

 

 

4.4 FORÇA MÁXIMA DE MORDIDA 

 
Após o exame clínico, para aferição da força máxima de mordida, medida em 

Newtons (N), foi utilizado um gnatodinanômetro digital unilateral com um mordedor 

de 10 mm de espessura (Figura 2- Digital dynanometer, DDK Kratos, Kratos 

Equipamentos Industriais Ltda., Cotia, Brasil). O aparelho foi posicionado entre os 

primeiros molares superiores e inferiores permanentes e a criança foi orientada a 

morder com a máxima força. Foram realizadas três avaliações de 3 segundos de 

duração, com intervalo de 20 segundos entre elas. O maior valor obtido foi 

considerado como a força máxima de mordida da criança.  

Nunca sente ; Sente raramente  ; Sente às vezes  ; Sente com 

freqüência  Sempre sente  
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Figura 2 - Gnatodinamômetro digital unilateral utilizado na pesquisa 

 

 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados desse estudo foram submetidos à análise estatística pelo teste T 

não pareado para comparar as médias e a presença de diferenças estatísticas das 

variáveis como idade, força de mordida direita e esquerda e IMC dos grupos I e II.  

O teste Qui-quadrado foi utilizado para avaliar a associação entre as variáveis 

como sexo, desvio mandíbular durante abertura bucal, estalidos da ATM, limitação 

de movimento durante abertura bucal, dor mandíbular, linha média coincidente, 

mordida cruzada, apinhamento dentário, overbite, overjet, perda dentária precoce e 

hábitos deletérios e os grupos estudados. 

O coeficiente V de Cramer foi utilizado para verificar o grau de associação 

entre sinais e sintomas de DTM, Classificação de má-oclusão de Angle e a presença 

de mordida cruzada com o perfil dos grupos estudados.  

O α de Cronbach foi calculado para cada questionário e para cada domínio de 

cada questionário para verificar o valor de confiabilidade dos mesmos. 

Valor de P<0,05 foi considerado para diferenças estatisticamente 

significativas.
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 DIVISÃO DA AMOSTRA QUANTO À PRESENÇA DE BRUXISMO 

 

A amostra foi composta por 43 crianças. Dentre elas 23 pertenciam ao grupo 

de crianças com bruxismo (Grupo Bruxismo), sendo elas 56,5% (n= 13) do gênero 

masculino e 43,5% (n=10) do gênero feminino. No grupo das crianças Controle 

(n=20) (Grupo Controle), 60% (n=12) eram do gênero masculino e 40% (n=8) do 

gênero feminino (Gráfico 1), não havendo diferenças estatísticas entre as 

composições dos grupos ( = 0,053; P =0,818).  

Não foram encontradas diferenças estatísticas sobre a idade em meses dos 

voluntários de cada grupo (Grupo Bruxismo= média ± DP 86,13±6,97 e Grupo 2= 

media ± DP 84,55±8,84), demonstrando a homogeneidade da amostra (valor do P= 

0,134). 

 

Tabela 1. Idade da amostra 
 

 Média ± DP F P 

Grupo Bruxismo 86,13±6,97 2,33 0,134 

Grupo Controle 84,55±8,84   

Teste t não pareado 

 

 
Gráfico 1- Distribuição do sexo (%) entre os grupos com e sem bruxismo 
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5.2 ASSOCIAÇÃO DE PARÂMETROS 

 

5.2.1 Relação dos questionários de ansiedade, estresse e hábitos do sono com 

os grupos estudados e confiabilidade dos questionários 

 

A análise das tabelas, demonstram os resultados obtidos da avaliação da 

relação entre os fatores psicossociais como estresse e ansiedade, e hábitos do sono 

com os grupos estudados.  

De acordo com os resultados, os escores de ansiedade detectados a partir do 

instrumento de mensuração da ansiedade, o SCAS-Brasil, foram estatisticamente 

diferentes entre os Grupos Bruxismo e Controle (Tabela 2). A confiabilidade do 

instrumento utilizado foi considerada adequada para avaliação dos resultados (α de 

Cronbach = 0,856). Entretanto, quando cada domínio do instrumento foi avaliado 

separadamente, alguns domínios não atingiram o valor necessário (α de Cronbach 

<0,7-0,8) (Tabela 3).  

 

Tabela 2. Avaliação da presença de ansiedade por meio do instrumento de mensuração da 
ansiedade (SCAS-Brasil) nos grupos Bruxismo e Controle 
 

Domínios 
Grupo 

Bruxismo 
Média ±DP 

Grupo 
Controle 
Média ±DP 

F P 
IC-95% 
Inferior 

IC-95% 
superior 

Transtorno de 
ansiedade de 
separação 

6,65±3,49 7,05±4,52 0,715 0,403 -2,872 2,076 

Fobia social 5,26±3,15 5,50±3,25 0,081 0,778 -2,214 1,736 

Transtorno de 
ansiedade 
generalizada 

6,87±2,28 7,15±4,08 7,974 0,007 -2,283 1,722 

Pânico/agorafobia 1,13±1,32 2,30±3,01 5,783 0,021 -2,57 0,231 

Transtorno 
obsessivo-
compulsivo 

1,83±1,66 4,00±3,14 6,912 0,012 -3,696 -0,651 

Medo de danos 
físicos 

5,13±3,09 4,10±3,30 0,168 0,684 -0,942 3,003 

Total SCAS-Brasil 26,83±10,17 30,10±16,96 4,236 0,046 -11,763 5,215 
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Tabela 3. Avaliação da confiabilidade do instrumento de mensuração de ansiedade (SCAS-Brasil) por 
meio do teste α de Cronbach 
 

Domínios Valor do Α de Cronbach 

Transtorno de ansiedade de separação 0,571 

Fobia social 0,709 

Transtorno de ansiedade generalizada 0,470 

Pânico/agorafobia 0,555 

Transtorno obsessivo-compulsivo 0,674 

Medo de danos físicos 0,617 

Valor total do Questionário SCAS-Brasil 0,856 

 

O escore do instrumento de mensuração do estresse (Escala de Stresse 

Infantil- ESI) não demonstrou diferença estatística entre os grupos (Tabela 4). 

Apesar disso, a ESI obteve resultado adequado quanto à sua confiabilidade em 

analisar o estresse em crianças (α de Cronbach =0,860). Porém, ao avaliar os 

domínios separadamente, alguns domínios não atingiram o valor necessário (α de 

Cronbach <0,7-0,8) (Tabela 5). 

  

Tabela 4. Avaliação da presença de estresse a partir da ESI nos grupos Bruxismo e Controle 
 

Domínios 
Grupo 

Bruxismo 
Média ±DP 

Grupo 
Controle 
Média ±DP 

F P 
IC-95% 
inferior 

IC-95% 
Superior 

Reações Físicas 12,09±6,76 14,50±5,18 0,893 0,35 -6,169 1,343 

Reações 
Psicológicas 

15,35±6,40 15,75±6,51 0 0,986 -4,389 3,584 

Reações 
Psicológicas com 
componente 
depressivo 

7,35±6,90 11,75±8,03 1,772 0,19 -9,002 0,197 

Reações 
Psicofisiológicos 

11,35±5,39 13,00±4,96 0,026 0,872 -4,861 1,557 

Total 46,13±20,38 55,00±21,60 0,313 0,579 -21,81 4,071 
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Tabela 5. Avaliação da confiabilidade instrumento de mensuração de estresse (Escala de Stresse 
Infantil- ESI) por meio do teste α de Cronbach 
 

Domínios Valor do Α de Cronbach 

Reações Físicas 0,429 

Reações Psicológicas 0,559 

Reações Psicológicas com componente 

depressivo 
0,771 

Reações Psicofisiológicos 0,593 

Valor total do Questionário Escala de Stresse 
Infantil- ESI 

0,860 

 

O score total do instrumento de mensuração dos hábitos do sono (CSHQ-PT) 

não demonstrou diferença estatística entre os grupos estudados (Tabela 6). Dois 

domínios conseguiram atingir diferença estatística entre os grupos. Porém, ao 

aplicar o teste α de Cronbach, o questionário foi efetivo para mensurar hábitos do 

sono nessa amostra (α de Cronbach =0,747), porém, alguns domínios não atingiram 

o valor necessário (α de Cronbach <0,7-0,8) (Tabela 7). 

 

Tabela 6. Avaliação dos hábitos do sono de acordo com o CSHQ-PT 
 

Domínios 
Grupo 

Bruxismo 
Média ±DP 

Grupo 
Controle 
Média ±DP 

F P 
IC-95% 
Inferior 

IC-95% 
Superior 

Resistência para 
dormir 

10,00±3,37 9,50±3,60 0,04 0,842 -1,65 2,65 

Demora para 
adormecer 

1,78±0,850 1,90±0,788 0,896 0,35 -0,625 0,39 

Duração do sono 4,83±1,58 5,00±1,58 0,005 0,945 -1,154 0,806 

Ansiedade do 
sono 

6,61±2,57 6,55±2,52 0,658 0,422 -1,515 1,633 

Despertar do 
sono durante a 
noite 

4,22±1,47 4,10±1,58 0,001 0,969 -0,826 1,061 

Parasomnia 10,09±2,17 9,35±2,75 0,68 0,414 -0,783 2,257 

Distúrbios 
respiratórios do 
sono 

4,74±1,81 4,05±1,19 4,915 0,032 -0,272 1,65 

Sonolência 
durante o dia 

16,00±2,81 15,35±3,80 4,327 0,044 -1,392 2,692 

Total 58,26±8,65 55,80±9,92 0,257 0,615 -3,26 8,182 
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Tabela 7. Avaliação da confiabilidade do instrumento de mensuração dos hábitos do sono (CSHQ-PT) 
por meio do teste α de Cronbach 
 

Domínios Valor do α de Cronbach 

Resistência para dormir 0,781 

Duração do sono 0,663 

Ansiedade do sono 0,285 

Despertar do sono durante a noite 0,627 

Parasomnia 0,721 

Distúrbios respiratórios do sono 0,638 

Sonolência durante o dia 0,624 

Valor total do Questionário CSHQ-PT 0,747 

 

 

5.2.2  Dtm x grupos estudados 

 
Para relacionar o DTM com o bruxismo foram avaliados a presença de sinais 

e sintomas de DTM, presença de mordida cruzada e classificação de Angle das más 

oclusões. 

De acordo com a avaliação dos sinais e sintomas de DTM, houve diferença 

estatística entre os grupos sobre os voluntários que apresentavam algum tipo de 

hábito deletério (Tabela 8).  

No Grupo Controle, 40% não apresentavam nenhum tipo de hábito; 5% 

usavam chupeta; 15%, usavam a mamadeira e 40% roíam as unhas. No Grupo 

Bruxismo 35% apenas rangiam os dentes; 35% roíam as unhas e rangiam os 

dentes; 8,6% chupavam o dedo e rangiam os dentes; 8,6% chupavam o dedo; roíam 

as unhas e rangiam os dentes; 8,6% usavam a mamadeira e rangiam os dentes e 

4,2% usavam chupeta, mamadeira, roíam as unhas e rangiam os dentes (coeficiênte 

V de Cramer =1 e P=<0,0001) (Gráfico 3). 
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Tabela 8. Sinais e sintomas de DTM, fatores oclusais e hábitos orais em relação as crianças com e 
sem bruxismo 
 

 
Grupo 

Bruxismo (n/ 
%) 

Grupo 
Controle (n/ 

%) 
 P 

Pacientes com desvio 
de mandíbula durante a 
abertura bucal 

10 (43,5%) 13 (65%) 0,053 0,818 

Pacientes que não 
apresentaram estalidos 
durante a abertura bucal 

17 (74%) 19 (95%) 3,49 0,062 

Pacientes sem dores 
durante a execução dos 
movimentos 
mandibulares 

23 (100%) 19 (95%) 1,18 0,278 

Pacientes com linha 
média coincidente 

12 (52%) 11 (55%) 0,03 0,853 

Pacientes sem mordida 
cruzada 
anterior/posterior 

13 (56,5%) 12 (60%) 0,05 0,818 

Pacientes sem 
apinhamento dentário 

20 (86,9%) 15 (75%) 1,01 0,315 

Pacientes com overbite 
normal 

16 (69,5%) 17 (85%) 1,43 0,232 

Pacientes com overjet 
normal 

14 (60,8%) 15 (75%) 0,97 0,324 

Pacientes sem perda 
precoce de dentes 

23 (100%) 18 (90%) 2,41 0,120 

Pacientes que 
possuíam algum tipo de 
hábito deletério 

23 (100%) 12 (60%) 11,30 0,001 
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Gráfico 2 - Distribuição dos sinais e sintomas de DTM, hábitos bucais e  
características oclusais avaliados entre os grupos (%) 

 

 

 
 

Gráfico 3 - Distribuição tipos de hábitos mais observados 
avaliados no Grupo de crianças bruxômanas (%) 
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A presença ou não de mordida cruzada entre os grupos ficou estabelecida da 

seguinte forma: No Grupo Bruxismo 56,5% não apresentaram mordida cruzada; 

17,4% mordida cruzada posterior unilateral; 13,1% mordida cruzada anterior e 

posterior bilateral; 8,6% mordida cruzada posterior bilateral e 4,4% apresentavam 

mordida cruzada anterior. No Grupo Controle 60% não apresentaram mordida 

cruzada; 35% mordida cruzada anterior e 5% mordida cruzada anterior e posterior 

bilateral (coeficiente V de Cramer= 0,579, P=0,013). 

 Com a avaliação clínica da Classificação de Angle, o coeficiente V de Cramer 

foi utilizado para verificar uma possível associação da variável com os grupos. 

Entretanto não foi observada diferenças estatísticas entre os grupos (coeficiente V 

de Cramer =0,250 e valor de P=0,441). No Grupo Bruxismo 82,6% apresentaram 

mordida Classe I; 4,4% mordida Classe II, subdivisão 1; 8,6% apresentaram Classe 

II, subdivisão 2; e 4,4% mordida Classe III. No Grupo Controle 70% tinham mordida 

Classe I; 5% Classe II, subdivisão 1; 5% Classe II, subdivisão 2 e 20% Classe III. 
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Gráfico 4 - Distribuição da oclusão normal e má oclusão entre os grupos estudados (%) 
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5.2.3 Força máxima de mordida entre os grupos 

 

 As médias dos valores da força máxima de mordida e IMC foram comparadas 

entre os grupos Bruxismo e Controle. Foi observado diferenças estatísticas entre os 

grupos. O grupo Bruxismo obteve uma média significantemente maior entre as 

forças de mordida do lado direito e do lado esquerdo (Apêndice D) 

 

Tabela 9 - Valores correspondentes a força máxima de mordida e IMC dos participantes dos grupos 
 

 G1 
Média ±DP 

G2 
Média ±DP 

F P 

Força de mordida 
direita (N) 

323,96±71,30 309,40±118,65 7,43 0,009 

Força de mordida 
esquerda (N) 

324,27±73,16 308,88±100,02 5,45 0,025 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo avaliou a presença de estresse, ansiedade e hábitos do 

sono de crianças entre 6 a 8 anos de idade com e sem bruxismo, uma vez que 

existem divergências na literatura de que os fatores psicossociais como estresse e 

ansiedade estão ligados aos fatores etiológicos do bruxismo, (MANFREDINI, 

LOBBEZOO, 2009; WINOCUR, UZIEL, LISHA et al., 2011; RESTREPO, MEDINA, 

PATIÑO, 2011; CASTELO, BARBOSA, PEREIRA et al., 2012), assim como, não 

está estabelecido qual a influência do bruxismo sobre os hábitos do sono, já que o 

bruxismo está associado ao despertar repentino do sono. (GARCIA-RILL, 1997; 

LAVIGNE, KATO, KOLTA, et al., 2003; LAVIGNE, KATO, KOLTA, et al., 2003; 

CARRA, ROMPRÉ, KATO, et al., 2011; LAVIGNE, HUYNH, KATO, et al., 2007).  

A metodologia utilizada para verificar a presença de bruxismo foi de acordo 

com o relato dos pais e observação das facetas de desgaste, assim como indicado 

na literatura (AMERICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE, 2005; LAVIGNE, 

MANZINI, HUYNH, 2011; KOYANO, TSUKITAMA, ICHIKI et al., 2008). Entretanto, a 

amostra é proveniente de um estudo epidemiológico realizado em 2012 e tal fato 

pode ter influenciado a resposta dos pais/responsáveis quanto a continuidade da 

presença do bruxismo. Porém, avaliar facetas de desgaste pode ser um método não 

tão confiável. O desgaste apresentado durante o exame pode ter ocorrido 

previamente, ou seja, o paciente pode não apresentar mais o hábito de ranger 

naquele momento, mas apresenta o desgaste que houve anteriormente. Além disso, 

pacientes que rangem os dentes a pouco tempo podem não apresentar esses 

desgastes e ainda assim, a dentição decídua apresentar-se desgastada 

fisiologicamente (VANDERAS; MANETAS, 1995; CASTELO et al., 2005; 

GONÇALVES; TOLEDO; OTERO, 2010).  

A amostra foi selecionada de forma aleatória e randomizada por meio dos 

dados contidos em relação a presença ou não de bruxismo, fornecidos pela 

pesquisadora do estudo epidemiológico. A composição da amostra foi homogênea 

considerando-se que as variáveis idade, gênero, IMC, não apresentaram 

variabilidade significativa. 
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Existe na literatura, diversas metodologias capazes de identificar e avaliar a 

presença de estresse e ansiedade em indivíduos, como por exemplo, por meio da 

verificação de biomarcadores produzidos pelo estresse que podem ser encontrados 

no fluido salivar, na urina ou no sangue  (KOUDOUOVOH-TRIPP, SPERNER-

UNTERWEGER, 2012; GORDIS, GRANGER, SUSMAN et al., 2008; GATTI, 

ANTONELLI, PREARO et al., 2009; GOZANSKY, LYNN, LAUDENSLAGER et al., 

2005; VANDERAS, MENENAKOU, KOUIMTZIS, et al., 1999). Para a realização 

desse trabalho foram escolhidos os instrumentos de mensuração da ansiedade 

(Spense Children’s Anxiety Scale-Parents SCAS-P-Brasil), do estresse (Escala de 

Stress Infantil) e dos hábitos do sono The (Children’s Sleep Habits Questionnaire-

CSHQ-PT) na forma de questionários, pela aplicabilidade simples, eficiente e menos 

custosa. 

De acordo com os resultados, foram observados menores índices de 

ansiedade em crianças com bruxismo quando comparadas ao grupo de crianças 

sem bruxismo, não podendo afirmar a correlação entre o bruxismo e ansiedade. 

Quanto à associação dos índices de estresse em crianças com e sem bruxismo, o 

presente estudo não apresentou diferença estatística entre os grupos, demonstrando 

a independência entre o estresse e o bruxismo. Este resultado está de acordo com 

Restrepo et al, 2011 que avaliaram a ansiedade de crianças bruxômanas e não 

bruxômanas por meio do Conners’ Parent Rating Scales (CPRS) e não observaram 

diferenças estatísticas entre os grupos. Entretanto, Oliveira et al, 2015, com objetivo 

de avaliar ansiedade em crianças bruxômanas, atingiram resultados diferentes ao 

aplicar o State-Trait Anxiety Inventory for Children (STAIC) aos pais.  

Embora haja controvérsia sobre a influência da ansiedade e do estresse 

sobre o bruxismo, esses dados podem ser justificados pelo fato de que o bruxismo 

pode ser resultado de uma excitação cerebral durante o sono, que não está 

necessariamente ligado aos fatores psicossociais (MACALUSO, GUERRA, DI 

GIOVANNI et al, 1998.) Além disso, acredita-se que o bruxismo em crianças possa 

estar ligado a imaturidade do sistema neuromuscular mastigatório (ANTONIO, 

PIERRO, MAIA, 2006). 

O que se sabe é que o bruxismo do sono provoca breves despertares do sono 

(GARCIA-RILL, 1997; LAVIGNE, KATO, KOLTA, et al., 2003; LAVIGNE, KATO, 

KOLTA, et al., 2003; CARRA, ROMPRÉ, KATO, et al., 2011; LAVIGNE, HUYNH, 

KATO, et al., 2007) e esse fato pode ser afirmado ao analisarmos o questionário de 
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hábitos do sono, onde o escore do domínio Sonolência durante o dia (P= 0,044 

Média ±DP 16,00±2,81), demonstra um número elevado de crianças com bruxismo 

que apresentam sonolência durante o dia. Os resultados demonstraram que mesmo 

havendo domínios que isoladamente demonstram diferenças estatísticas entre os 

grupos com média maior no grupo bruxismo (Distúrbios respiratórios do sono 

P=0,032 Média ±DP 4,74± 1,81; Sonolência durante o dia P= 0,044 Média ±DP 

16,00±2,81), o questionário quando avaliados de maneira geral não obteve essa 

diferença (P= 0,615). Porém, até o momento, mesmo sabendo que o bruxismo 

provoca alteração dos padrões do sono, ao nosso conhecimento, não existe na 

literatura trabalhos voltados para a verificação dos tipos de hábitos do sono nesses 

pacientes. 

Após a avaliação dos sinais e sintomas clínicos de DTM, os hábitos orais 

apresentaram diferenças estatisticamente significantes entre os grupos, sendo que, 

todas as crianças do grupo com bruxismo apresentaram algum tipo de hábito, desde 

um hábito isolado de ranger os dentes até a associação entre o ranger com outros 

hábitos. Os resultados são similares a resultados encontrados por Simões-Zenari e 

Bitar (2010), onde eles observaram que crianças com hábito de morder os lábios 

apresentam maior chance para exercer o bruxismo, assim como o uso da chupeta. 

No entanto, estudos realizados por Shinkai et al. (1998), Castelo et al. (2005) e 

Cheifetz et al. (2005), não observaram associação entre bruxismo e hábitos bucais. 

Mesmo a amostra sendo selecionada a partir de um estudo epidemiológico prévio, 

onde as crianças já apresentavam o bruxismo, nenhum outro sinal e sintoma de 

DTM foi estatisticamente significante entre os grupos. Esse resultado também foi 

observado quando relacionando o bruxismo com a oclusão e com a relação terminal 

dos molares. Alguns estudos obtiveram resultados similares (VANDERAS; 

MANETAS, 1995; DEMIR et al., 2004, CASTELO 2005).  

Outra variável avaliada no presente estudo foi a força máxima de mordida das 

crianças dos dois grupos. Parte dos estudos que avaliaram a força máxima de 

mordida em adultos, confirmam a maior força máxima de mordida existente nos 

indivíduos com bruxismo (GIBBS, MAHAN, MAUDERLI et al., 1986; LYONS, 

BAXENDALE, 1990). Entretanto, alguns autores, que estudaram essa relação em 

crianças, tiveram resultados diferentes (RENTES, GAVIÃO, AMARAL, 2002; 

KOBAYASHI, FURLAN, GAVIÃO BARBOSA et al., 2012) No presente estudo, a 

força máxima de mordida foi maior no grupo de crianças com bruxismo o resultado 
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foi similar (força máxima de mordida direita P=0,009 e força máxima de mordida 

esquerda P=0,025). 

Embora o presente estudo não afirme que o estresse e ansiedade se 

encontram mais elevados em crianças com bruxismo, baseado na literatura 

estudada, sugere-se que novos estudos sejam realizados, com amostras maiores, 

capazes de alcançarem respostas mais claras sobre o tema. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

De acordo com a metodologia realizada, baseada na amostra estudada e 

através dos resultados obtidos neste trabalho, conclui-se que: 

Crianças bruxômanas não apresentam índices mais elevados de estresse 

quando comparadas as crianças não bruxômanas; 

Crianças bruxômanas não apresentam índices mais elevados de ansiedade 

quando comparadas as crianças não bruxômanas; 

Os hábitos do sono de crianças bruxômanas não diferem das crianças não 

bruxômanas; 

Os hábitos orais como roer unhas e chupar o dedo estão associados com o 

bruxismo; 

A força máxima de mordida das crianças bruxômanas foi superior à força 

máxima de mordida das crianças não bruxômanas. 
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Apêndice A- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Nós, Profa. Dra. Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado e Mariana 
Fernandes Calderan, responsáveis pela pesquisa intitulada “Hábitos do sono, 
estresse e ansiedade de crianças com bruxismo” convidamos o(a) seu(sua) 
filho(a) ou criança por quem é o responsável legal a participar como convidado deste 
nosso estudo. 

Esta pesquisa pretende avaliar a qualidade do sono, o nível de estresse, ansiedade, 
se há presença de alguma alteração na articulação da boca das crianças e comparar 
essas reações com os níveis de algumas substâncias que podem ser encontradas 
na saliva (são essas substâncias: cortisol, alfa-amilase e cromogranina a) que são 
produzidas pelo nosso organismo quando estamos em situação que pode gerar 
estresse ou ansiedade. 

Para avaliarmos a qualidade do sono, o nível de estresse e ansiedade serão 
aplicados 2 questionários aos pais ou responsáveis legais e um para as crianças 
(nível de estresse), um para cada tipo de avaliação. Cada questionário levará 
aproximadamente de 2 a 3 minutos para o seu completo preenchimento. 
Acreditamos que esta pesquisa nos ajudará a identificar se o estresse e ansiedade 
estão ligados com a qualidade do sono das crianças. Além do que está explicado 
nesse documento, outro documento, intitulado de Termo de Assentimento, será 
utilizado para explicar para o(a) seu(sua) filho(a) ou criança por quem é o 
responsável legal, numa linguagem simples, o que será realizado durante a 
pesquisa para que ele aceite ou não participar da mesma. 

Para realização da pesquisa será feito o seguinte: 

Você, pai, mãe ou responsável legal, irá trazer o seu(sua) filho(a) para a consulta 
odontológica normalmente, seguindo algumas orientações: não permitir que a 
criança beba nem leite e nem bebidas com cafeína (como café, chá mate ou coca-
cola) durante as 24 horas antes do atendimento; acordar a criança pelo menos uma 
hora antes do atendimento; orientar que a criança escove os dentes pelo menos 
uma hora antes do atendimento e que após escovar, não se alimente ou beba 
líquidos (exceto água) até ser atendida; 
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Ao chegar para a consulta, entregaremos a você um questionário para garantir que 
todas as orientações foram seguidas. Para preencher esse questionário, você levará 
apenas 1 minuto. Na sala de espera, iremos coletar saliva da sua criança em três 
momentos (uma para cada tipo de substancia a ser avaliada: cortisol, alfa-amilase e 
cromogranina a) da seguinte forma: será colocado um pedaço de algodão próprio 
para isso na parte interna da boca (bochecha), onde ficará por no máximo 5 minutos 
cada coleta. Prosseguiremos então para o procedimento odontológico, que será o 
exame clínico, para a confirmação dos desgastes dentários devido ao bruxismo 
(ranger dos dentes). Essa avaliação será realizada por uma odontopediatra 
(especialista em crianças do departamento de Odontopediatria da Faculdade de 
Odontologia de Bauru-USP) com mais de 10 anos de experiência clínica. Durante o 
exame clinico, serão avaliadas algumas condições que podem apontar alteração na 
articulação da boca. 

Após o exame clínico, será realizado outro exame. Com o auxílio de um aparelho 
medidor da força da mordida da criança. Esse aparelho será colocado entre os 
dentes da parte de trás da boca e então pediremos para que a criança feche a boca 
e aperte com a máxima força capaz. Esse procedimento será realizado três vezes.  

A saliva coletada será utilizada exclusivamente para avaliarmos os níveis de cortisol, 
alfa-amilase e cromogranina a presentes, após a finalização do estudo será 
descartada de forma apropriada. 

Não existe benefício específico para o convidado que aceite participar dessa 
pesquisa. Não existe ainda um tratamento eficaz para o ranger dos dentes. No 
entanto, os resultados deste trabalho podem apontar que novas abordagens do 
paciente com bruxismo são necessárias, precisando da atuação multidisciplinar de 
dentistas, psicólogos e médicos especialistas do sono. Em casos de necessidade de 
tratamento odontológico, essas crianças serão encaminhadas para o setor de 
triagem da Faculdade de Odontologia de Bauru que encaminharão os pacientes 
conforme a disponibilidade das clínicas. Cabe ressaltar que não haverá nenhum 
gasto para os convidados envolvidos na pesquisa durante a pesquisa. Também não 
haverá nenhum tipo de ressarcimento de gastos dos convidados com a locomoção e 
alimentação dos até o local da pesquisa. Embora não sejam previstos riscos aos 
participantes do estudo, os pesquisadores garantem a indenização ao convidado 
diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. Asseguramos que o convidado 
apresenta plena liberdade em aceitar ou recusar o nosso convite, tendo o direito de 
recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, sem penalização alguma. Além 
disso, será preservado o sigilo das informações coletadas e a privacidade dos 
participantes da pesquisa. Estando de acordo em autorizar seu(sua) filho(a) ou 
criança por quem é o responsável legal a participar da pesquisa o aceite será 
formalizado por meio da assinatura do presente “TERMO DE CONSENTIMENTO 
LIVRE E ESCLARECIDO”, em duas vias, sendo que uma delas será entregue a 
você, e a outra ficará de posse do pesquisador responsável. 

Qualquer dúvida ou maiores esclarecimentos sobre sua participação na pesquisa, 
você poderá entrar em contato com um dos pesquisadores responsáveis pelo 
projeto por meio dos telefones: Mariana Calderan (marifcalderan@hotmail.com): (65) 
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99192677; Maria Ap. de A. M. Machado (mmachado@fob.usp.br): (14) 99791-2171. 
Em caso de reclamações em relação à pesquisa entrar em contato com o Comitê de 
Ética em Pesquisa-FOB/USP, à Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, Vila 
Universitária, ou pelo telefone (14) 3235-8356, e-mail: cep@fob.usp.br. 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. (a) 
___________________________________________________________________
__, portador da cédula de identidade _____________________________________, 
após leitura minuciosa das informações constantes neste TERMO DE 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, devidamente explicada pelos 
profissionais em seus mínimos detalhes, ciente dos serviços e procedimentos aos 
quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e 
explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em 
permitir a participação na pesquisa proposta de seu filho(a) ou criança por quem é o 
responsável legal: _______________________________________________. Fica 
claro que o responsável legal, pode, a qualquer momento, retirar seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e retirar seu(sua) filho(a) ou criança 
por quem é responsável legal desta pesquisa e ciente de que todas as informações 
prestadas tornar-se-ão confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional (Art. 
9o do Código de Ética Odontológica). Por fim, como pesquisadora responsável pela 
pesquisa, comprometo-me a cumprir todas as exigências contidas no item IV.3 da 
resolução do CNS/MS n. 466 de dezembro de 2012, publicada em 13 de junho de 
2013. 

Por estarmos de acordo com o presente termo o firmamos em duas vias (uma via 
para o responsável e outra para o pesquisador) que serão rubricadas em todas as 
suas páginas e assinadas ao seu término. 

Bauru, _____de________________________ de 2014. 

 

 

 

 

 

________________________________ 
Assinatura do pai/mãe  
ou responsável legal 

________________________________ 
Mariana Fernandes Calderan 
Pesquisadora Responsável 

 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, organizado e criado pela FOB-USP, em 
29/06/98 (Portaria GD/0698/FOB), previsto no item VII da Resolução nº 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (publicada no DOU de 
13/06/2013), é um Colegiado interdisciplinar e independente, de relevância pública, 
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de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses 
dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no 
desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 
 

Qualquer denúncia e/ou reclamação sobre sua participação na pesquisa poderá ser 
reportada a este CEP: 

Horário e local de funcionamento: 

Comitê de Ética em Pesquisa 

Faculdade de Odontologia de Bauru-USP - Prédio da Pós-Graduação (bloco E - 
pavimento superior), de segunda à sexta-feira, no horário das 13h30 às 17 horas, 
em dias úteis. 

Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 

Vila Universitária – Bauru – SP – CEP 17012-901 

Telefone/FAX(14)3235-8356 

e-mail: cep@fob.usp.br 
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Apêndice B- Termo de 
Assentimento

 

 TERMO DE ASSENTIMENTO 

Nós, Profa. Dra. Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado e Mariana Fernandes Calderan, 
responsáveis pela pesquisa intitulada “Hábitos do sono, estresse e ansiedade de crianças com 
bruxismo” convidamos você para participar como convidado deste nosso estudo. 

 

 

 

Se você aceitar participar da pesquisa, marque a opção   

Se você não aceitar participar da pesquisa marque a opção   

 

 

     

 

 
 
  

Mariana Fernandes Calderan 

Pesquisador Responsável 
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Apêndice C- CAST:Índice de avaliação de cárie e IMC: Índice de Massa Corpórea 

Nome: ________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/_____ Idade: __________ 
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Apêdice D- Força maxima de mordida dos participantes da pesquisa 

Grupo Bruxismo (n=23) 

Força máxima de mordida 
esquerda 

Força máxima de mordida direita 

519,18 438,56 

401,89 281,26 

315,19 362,66 

310,09 281,65 

269,49 342,26 

240,27 218,1 

335,59 545,46 

277,73 358,74 

380,7 305,97 

398,75 360,3 

324,41 313,82 

353,44 279,49 

428,17 332,84 

341,87 309,7 

230,85 245,76 

276,36 334,22 

185,74 224,77 

303,62 310,48 

372,46 359,52 

333,83 372,86 

330,1 345,01 

272,83 274 

255,76 253,6 
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Grupo Sem bruxismo (n= 20)  

Força máxima de mordida 
esquerda 

Força máxima de mordida direita 

448,17 454,84 

389,73 471,91 

336,18 314,6 

332,65 279,69 

215,95 214,18 

262,63 223,79 

292,05 331,08 

344,42 322,45 

469,55 439,35 

188,29 223,01 

182,8 202,61 

187,5 134,94 

444,25 426,6 

217,91 330,88 

267,14 219,87 

380,9 395,41 

225,36 155,34 

433,27 345,99 

383,84 547,81 

174,95 153,57 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1- Questionário para mensurar a ansiedade Children’s Anxiety Scale (SCAS-
Brasil) 
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Anexo 2- Questionário The Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ-PT). 
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Anexo 3- Questionário para mensurar o estresse CSS (Children stress scale) 
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Anexo 4- Exame de sinais e sintomas de DTM, características morfológicas e 
funcionais de oclusão e hábitos não nutritivos (PEREIRA, COSTA FRANÇA et al., 
2009) 

 

 

 

Exame dos Sinais e Sintomas de DTM 

1- Desvio mandibular durante a abertura bucal   (  )sim  (  )não 

2- Estalidos da articulação     (  )sim (  )não 

3- Limitação no movimento  (  )sim (  )não 

4- Dor mandibular durante os movimentos          (  )sim (  )não 

Características oclusais 

Dentição  (  )decídua  (  ) mista  (  )permanente 

Linha média (  ) coincidente  (  ) desviada 

Mordida cruzada (  )anterior (  ) posterior 

   (  )unilateral (  )bilateral (  )direito (  )esquerdo 

Apinhamento  (  ) superior (  )inferior 

Overbite  (  )aberta (  )normal (  )moderado (  )acentuado 

Overjet   (  )cruzada (  )normal (  )moderado (  )acentuado 

Perda precoce (dente) (  )sim  (  )não 

Classificação Angle (  )normal (  ) Classe I (  )Classe II div I     (  ) Classe II div 2 

   (  ) Classe III 

Relação canino  (  )normal (  )disto oclusão  (  )mesio oclusão  (  )cruzado 

   (  )topo a topo 

Hábitos 

Chupeta (  )sim (  )não    Usou até que idade?__________ 

Mamadeira (  )sim (  )não    Usou até que idade?__________ 

Chupar o dedo (  )sim (  )não    Até que idade?_______________ 

Roer a unha (  )sim (  )não    Até que idade?_______________ 

Ranger/apertar os dentes    (  )sim (  )não    Até que idade?_______________ 
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