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RESUMO 

 

Sabbatini, IF. Avaliação dos componentes anatômicos do sistema estomatognático de 

crianças com bruxismo, por meio de imagens obtidas por tomografia 

computadorizada cone beam. [dissertação]. Universidade de São Paulo, Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2011. 76p. 

 
Dentre as atividades parafuncionais do sistema estomatognático, pode-se salientar o 

bruxismo, o qual pode se manifestar tanto durante o sono (BS), quanto durante o dia 

(Bruxismo Diurno – BD) ocorrendo em distintos estados de consciência (sono e vigília). A 

Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono define o bruxismo como “um distúrbio 

com movimentos de padrão desordenado do sistema mastigatório que envolve o ranger ou 

apertar dos dentes durante o sono”. O diagnóstico de bruxismo é realizado clinicamente, 

com base no relato de uma história prévia recente de sons de ranger de dentes que 

ocorreram pelo menos de 3 a 5 noites por semana, durante 6 meses. A presença de facetas 

de desgaste dental, manifestações de dor matinal nos músculos mastigatórios, a hipertrofia 

do músculo masseter, a hipersensibilidade ou estalo da Articulação Temporomandibular 

(ATM), impressões dentais na bochecha ou língua e mobilidade dental, entre outros, são 

sinais característicos desta parafunção. Não obstante, frente à crescente valorização do 

aspecto funcional, a avaliação não deve se restringir apenas ao exame clínico. Nesse 

sentido, a imaginologia vem se tornando um recurso de valor inestimável para a 

determinação de um diagnóstico. Assim, o objetivo do presente trabalho é descrever as 

possíveis alterações dos componentes anatômicos da articulação temporomandibular 

(ATM), de crianças com bruxismo, por meio da análise de imagens obtidas pela técnica de 

Tomografia Computadorizada Cone Beam. Com base nos critérios de inclusão e exclusão, 

foram selecionados 20 indivíduos, entre 7 e 11 anos de idade, do sexo masculino e 

feminino, em atendimento na Clínica Infantil da FORP – USP. Na avaliação clínica para 

diagnóstico de bruxismo, foi evidenciado a presença de todas, ou algumas das seguintes 

alterações: presença de facetas de desgaste dental, fraturas de restaurações, fraturas 

dentais, impressões dentais em bochechas e língua, dor na ATM, ruído na ATM, dor nos 

músculos masseter e temporal. O exame tomográfico foi realizado em um aparelho de 

tomografia i-CAT e durante as reconstruções multiplanares, antes de gerar as imagens, o 

volume total do paciente foi transferido para o scanner com a utilização do plano de 

Frankfurt paralelo ao solo. Na análise de variáveis categóricas, utilizou-se teste Exato de 



Fisher e teste de Fisher com a extensão de Freeman-Halton. Foi considerado 

estatisticamente significante valor de p ≤ 0,05. Em algum grau, todos os pacientes relataram 

dor à palpação dos músculos temporal e masseter, assim como à palpação da ATM. A 

presença de alterações na ATM somente apresentou significância estatística na presença 

de osteófitos na região articular do lado direito em associação com dor na articulação 

temporomandibular ipsilateral (p=0,04). Erosões e esclerose não foram encontradas em 

nenhum paciente e aplainamento foi um achado na totalidade dos indivíduos, porém, não 

apresentando relação estatísticamente significante quando cruzado com achados clínicos.  

A presença de dor no músculo temporal e a relação horizontal côndilo-fossa 

contralateral, apresentaram significância estatística (p<0,05). No músculo masseter essa 

associação apresentou significância estatística com a relação horizontal côndilo-fossa 

ipsilateral (p=0,01). Os achados sugerem que o bruxismo pode promover alterações 

significativas nas estruturas do sistema estomatognático desde a infância. 

 

Palavras chave: Bruxismo em crianças; Tomografia Computadorizada Cone Beam; 

Articulação Temporomandibular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ABSTRACT 

 

Sabbatini, IF. Evaluation of the anatomical structures of the stomatognathic system in 

children with bruxism by cone beam computed tomography. [dissertation]. University of 

São Paulo, Ribeirão Preto Dental School, Ribeirão Preto, 2011. 76p. 

 

 

Among the parafunctional activities of masticatory system, bruxism can be higlighted. 

It occurs during sleep (Sleep Bruxism - SB) or wakefulness (Awake Bruxism - DB), which 

occur in two different states of consciousness (sleep and wakefulness). The International 

Classification of Sleep Disorders defines bruxism as "a movement disorder with a 

stereotyped pattern of the masticatory system that involves teeth grinding or clenching during 

sleep." Bruxism is clinically diagnosed based on reports of teeth grinding noises that 

occurred at least three to five nights per week for 6 months. Also, the presence of wear 

facets, matutinal pain in the masticatory muscles, masseter muscle hypertrophy, 

temporomandibular joint (TMJ) noise or hypersensitivity, dental impressions on the cheek or 

tongue and tooth mobility, among others, are hallmarks of this parafunction. However, the 

evaluation should not be restricted to clinical examination since functional aspects are 

gaining importance. As consequence, imaging has become an invaluable resource for 

diagnosis. The objective of this paper is to describe possible changes in temporomandibular 

joint (TMJ) anatomical components in children with bruxism by Cone Beam Computed 

Tomography image analysis. Based on the inclusion and exclusion criteria, Twenty 7-11-

years old male and female children treated at Ribeirão Preto Pediatric Dentistry Clinic, 

University of São Paulo, Brazil, were selected. The presence of all or some of the following 

changes was used in clinical evaluation for bruxism diagnosis in the present study: presence 

of wear facets, fractures in fillings, dental fractures, dental impressions in cheek and tongue, 

TMJ pain and clicking, masseter and temporalis muscles pain. The CT scan was performed 

on a i-CAT CT device and during multiplanar reconstructions, before obtaining image, the 

total volume of the patient was transferred to the scanner using the Frankfurt plane parallel to 

the ground. In Statistical analysis Fisher's exact test and Fisher's test with the Freeman-

Halton extension were used for categorical variables. Values of p ≤ 0.05 were considered 

statistically significant. In the results, all patients reported pain on palpation of the temporalis 

and masseter muscles, as well as TMJ palpation. Erosions and sclerosis were not found.  

Flattening was present in all individuals, however, no statistical significance was found 



between this feature and clinical findings. The presence of osteophytes in the TMJ was 

associated with ipsilateral pain in temporomandibular joint palpation (p = 0.04). There was an 

association between pain in the contralateral temporal muscle and the condyle-fossa 

relationship in the horizontal direction (p <0.05). There was also a correlation between pain in 

the ipsilateral masseter muscle and the condyle-fossa relationship in the horizontal direction 

(p = 0.01). In conclusion, our findings suggest that bruxism can promote significant changes 

in the structures of the stomatognathic system since childhood. 

 

Keywords: Bruxism in children; Cone Beam Computed Tomography; 

Temporomandibular Joint. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O bruxismo é uma atividade parafuncional do sistema estomatognático que inclui 

apertamento e/ou rangimento dos dentes. É involuntário, não-funcional e rítmico 

(Ahmad,1986; Barbosa et al., 2008; Manfredini e Lobbezzo, 2009; Lavigne et al., 2008).  

Pode ocorrer em vigília, bruxismo diurno (BD) ou durante o sono (BS), sendo entidades 

diferentes, que ocorrem em distintos estados de consciência (sono e vigília), com 

envolvimento de diversos fatores etiológicos, devendo, portanto, ser diferenciadas (Bader e 

Lavigne, 2000; Lobbezoo e Naeije, 2001; Lobbezoo et al., 2008). 

Pode ser classificado com base na relação maxilo-mandibular e dental, em bruxismo 

cêntrico e excêntrico. No bruxismo cêntrico, ocorre apertamento dental em oclusão cêntrica 

e/ou relação cêntrica, a contração muscular é isométrica, as facetas de desgaste dental não 

são características e os indivíduos com esse tipo de bruxismo, podem apresentar contatos 

prematuros cêntricos (Rodríguez et al., 2011). 

Nos casos de bruxismo excêntrico, há apertamento e deslizamento dos dentes nas 

posições protusivas e latero-protusivas, as facetas de desgaste são excêntricas, tanto nos 

dentes anteriores como nos posteriores, e os contatos prematuros podem ser cêntricos ou 

excêntricos. A contração muscular é isométrica no apertamento e isotônica no deslizamento. 

Os movimentos mandibulares são bordejantes. Os indivíduos com bruxismo excêntrico 

apresentam dor, disfunção, hipertrofia muscular e sensibilidade á palpação (Rodríguez et al., 

2011). 

O bruxismo do sono é definido pela Classificação Internacional das Desordens do 

Sono como uma desordem de ranger ou cerrar os dentes somado a desgaste dental, sons 

ou desconforto muscular da mandíbula na ausência de uma desordem médica, estando 

associado com micro-despertares, que possuem um papel nos episódios motores anormais 

durante o sono destes pacientes (Kato et al., 2003a). Desta forma, é considerado como um 

distúrbio do sono (Bader et al., 2000; Kato et al., 2001b).  

Durante essa atividade parafuncional, que ocorre quase que inteiramente em nível 

subconsciente, os mecanismos de proteção neuromusculares estão ausentes, o que pode 

acarretar danos ao sistema mastigatório (Vanderas e Manetas, 1995).  

O bruxismo do sono não pode ser confundido com movimentos orofaciais normais que 

acontecem durante essa fase. Tais movimentos do padrão normal do sono devem ser 

diferenciados daquelas desordens que concomitantemente possam ocorrer nesse período.         
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Movimentos Rítmicos Mastigatórios (RMMA), com ou sem ranger dos dentes, vem sendo 

relatados em pacientes normais e com bruxismo do sono. A maioria dos sinais clínicos 

(desgaste dental, hipertrofia do masseter) não é exclusiva do bruxismo, estes podem ser 

resultantes de outros hábitos e atividades durante a vigília (Kato et al., 2001a). 

Com base nos fatores etiológicos, o bruxismo do sono (BS) é classificado como 

primário quando não há causa médica evidente, sistêmica ou psiquiátrica, e como 

secundário quando vem associado a um transtorno clínico, neurológico ou psiquiátrico, 

relacionado a fatores iatrogênicos (uso ou retirada de substâncias ou medicamentos) ou a 

outro transtorno do sono. A maioria dos casos de BS é de etiologia primária. (Pratap-Chand 

e Gourie-Devi, 1985; Lavigne e Montplaisir, 1994; Bader e Lavigne, 2000). 

Para uma melhor compreensão do BS, é importante conhecer como o sono é 

estruturado. Nesse sentido é constituído de 3 a 6 ciclos em um intervalo de 60 a 90 minutos: 

(1) sono NREM (o chamado sono “tranquilo”) que inclui sono leve (estágios 1 e 2) e o sono 

profundo (estágios 3 e 4 ou sono delta) e (2) o sono REM (os chamados “ativos” ou sono 

“paradoxal”). O primeiro momento do sono é caracterizado por uma dominância do sono 

NREM, enquanto que o sono REM domina o último período (Schenck e Mahowald, 2002; 

Lavigne et al., 2003). 

O BS secundário pode estar representado por uma manifestação subclínica e 

precoce do distúrbio comportamental do sono REM (Tachibana et al., 1994; Schenck e 

Mahowald, 2002), diferenciando-se do BS primário que ocorre predominantemente no 

estágio 1 e ou 2 do sono NREM.  Esta atividade neuromuscular oromandibular intensa e 

anormal é de caráter destrutivo e com sintomas clínicos intensos (Ware e Rugh, 1988; 

Bader e Lavigne, 2000). 

Múltiplos fatores com diferentes pesos participam da fisiopatologia do BS primário. 

Acredita-se existir uma associação de alterações da neurotransmissão aminérgica no SNC, 

fatores psicológicos, transtornos oclusais e alterações do sono, na gênese do BS (Lobbezoo 

et al., 1997; Macaluso et al., 1998). 

Basicamente, dois grupos de fatores etiológicos podem ser atribuídos a esta 

parafunção, fatores periféricos (morfológicos) e fatores centrais (patofisiológicos ou 

psicológicos), sendo que o bruxismo é principalmente regulado centralmente, e não por 

fatores periféricos (Lobbezoo e Naeije, 2001). 

Não existe uma estrutura funcional e anatômica no SNC identificável como centro 

neural gerador específico de movimentos oromandibulares involuntários. Contudo, existem 

indícios da participação da neurotransmissão dopaminérgica, noradrenérgica e 
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serotoninérgica na gênese e na modulação do bruxismo (Lobbezoo et al., 1997; Kato et al., 

2003b).  

No que diz respeito ao bruxismo em vigília (BD), as causas estão mais relacionadas 

a fatores psicológicos (Bader e Lavigne, 2000). 

É unanimemente aceito na literatura científica a participação de múltiplos fatores na 

etiologia do bruxismo, até a influência de aspectos culturais tem sido relacionada. Tal é o 

caso da presença de parasitas intestinais a qual tem sido associada com esta parafunção, 

não havendo evidências científicas que sustentem essa hipótese, como comprovado por 

Díaz-Serrano et al. (2008). 

É incontestável a afirmação de que existe associação entre o bruxismo e aspectos 

psicológicos, como ansiedade, estresse, depressão e outras características de 

personalidade e desordens emocionais (Ferreira – Bacci et al., In Press – BDJ/ 2012). 

A incidência do bruxismo é muito variada, devido às diferentes metodologias 

utilizadas para o diagnóstico, variando entre 8,4% e 32% (Castelo et al., 2005; Fonseca et 

al., 2011). Em relação à sua prevalência, Serra-Negra et al. (2010) observaram a presença 

de bruxismo do sono em 35,3% das crianças avaliadas, das quais 52% eram meninas e 

48% meninos. 

Clinicamente, o bruxismo infantil pode ser relacionado com níveis de desgaste da 

superfície dentária e com desconfortos musculares e articulares. Além disso, devido às 

forças não axiais geradas nos dentes, pode atuar como um coadjuvante na progressão da 

doença periodontal destrutiva em crianças (Ahmad, 1986). Pode também acelerar a rizólise 

de dentes decíduos e provocar alterações na cronologia de erupção dos permanentes, bem 

como favorecer os apinhamentos dentais. Dessa forma, esse hábito bucal parafuncional 

deveria ser diagnosticado e controlado o mais precocemente possível (Okeson, 1989). 

Pelo anteriormente exposto, se faz necessário abranger os diferentes aspectos 

vinculados a esta parafunção, para reconhecer os possíveis fatores de risco, assim como, 

para estabelecer um diagnóstico precoce dos primeiros sinais e sintomas e viabilizar a sua 

interceptação. Em virtude de ser considerado o mais deletério dos hábitos parafuncionais 

para o sistema estomatognático, a utilização de recursos clínicos e tecnológicos, capazes de 

detectarem possíveis alterações nas estruturas, é de grande importância. 

Na atualidade, limitar o diagnóstico à avaliação clínica poderia ser questionável, uma 

vez que diversos instrumentos estão disponíveis, os quais oferecem informações ímpares 

para a determinação diagnóstica. Dentre estes instrumentos, podemos destacar as imagens, 
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sendo uma das técnicas mais aprimoradas, na atualidade, a tomografia, a qual apresenta 

uma alta precisão para a avaliação dos componentes ósseos da ATM (Wiese et al., 2008). 

Cabe salientar que a indicação de determinado exame radiográfico deve estar 

pautada na necessidade individual de cada paciente, na queixa principal e nos achados 

clínicos (Roberts et al., 2009). 

As técnicas radiográficas convencionais oferecem imagens limitadas a duas 

dimensões, e estruturas complexas e tridimensionais são sobrepostas e visualizadas em 

apenas dois planos. Além da sobreposição dessas imagens, é também freqüente a 

ocorrência de distorções geométricas e volumétricas dos reparos anatômicos investigados 

(Vanderberghe et al., 2008). Assim, O aumento da utilização pelo clínico de exames e 

técnicas mais modernas e precisas é evidente. Nesse sentido, a tomografia 

computadorizada vem ganhando espaço na odontologia (Nagasawa et al., 2010; ).  

Este recurso tem como vantagem a possibilidade de reconstrução direta dos pontos 

radiografados por reconstruções axiais, coronais e sagitais. As imagens na Tomografia 

Computadorizada Cone Beam (TCCB) são capturadas por uma única varredura do scanner 

e reconstruídas digitalmente em pontos tridimensionais ou voxels (pixel 3D), permitindo um 

exame rápido, preciso e com uma exposição relativamente pequena do paciente à radiação 

(Stechow et al., 2003; Vassileva e Stoyanov, 2010). 

A dose de radiação recebida pelos pacientes durante a realização de uma TCCB 

para fins odontológicos é considerada pequena quando comparada com a dose recebida 

pelos pacientes submetidos à TC para procedimentos médicos (Chau e Fung, 2009; 

Suomalainen et al., 2009; Jervoe-Storm et al., 2010). Já a dose de radiação emitida pela 

técnica TCCB em relação às técnicas convencionais radiográficas, utilizadas na odontologia 

é significativamente maior (Roberts et al., 2009). Porém em métodos convencionais 

radiográficos (radiografias panorâmicas e cefalométricas) não conseguimos observar com 

clareza regiões como a Articulação Temporomandibular (ATM), necessitando de um exame 

imaginológico mais preciso e detalhado para esse fim.  

A técnica de TCCB vem sendo aplicada em várias áreas da odontologia como na 

implantodontia, na cirurgia, para diagnósticos orais, entre outros (Lascala et al., 2004). 

Quando da sua utilização na área de odontopediatria especificamente, destaca-se a 

possibilidade de avaliação das estruturas de suporte dos dentes e dos elementos ósseos da 

articulação temporomandibular (ATM); permitindo assim realizar um melhor diagnóstico, 

bem como evidenciar as alterações estruturais decorrentes do bruxismo em períodos 

precoces da vida. 
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A TCCB fornece várias vantagens sobre as radiografias panorâmicas e a tomografia 

convencional. Ela permite a observação dos componentes ósseos nos três planos, 

fornecendo excelente visualização de possíveis mudanças (Librizzi et al., 2011; Wiese et al., 

2011). Alterações visíveis radiograficamente são precedidas por alterações ósseas e na 

cartilagem articular que não se manifestam o suficiente para ser detectadas. Assim, os 

sinais clínicos e sintomas podem parecer pobres em relação aos achados radiográficos 

(Wiese et al., 2008). 

Pullinger e White (1995) avaliaram a eficácia de tomografias da ATM em termos de 

resultados esperados e achados atuais e descobriram que as tomografias adicionaram 

novas informações com relação a descobertas ósseas inesperadas, bem como mudanças 

na posição do côndilo.  

Diretrizes para a análise da imagem da ATM têm sido sugeridas (Brooks et al., 1997; 

White et al., 2001). Porém, ainda não existe um protocolo bem definido. Na tentativa de 

determinar pautas protocolares para essa avaliação e análise, alguns estudos vêem sendo 

realizados (Omnell e Petersson, 1976; Hintze et al., 2007; Wiese et al., 2007; Wiese et al., 

2008) avaliaram a presença de alterações morfológicas no côndilo (aplainamento, defeitos e 

osteófitos) e do tubérculo articular (aplainamento e defeitos). Wiese et al. (2011), também 

avaliaram achados de alterações degenerativas (aplainamento, erosão, osteóficos e 

esclerose), além da presença de osteoartrite e osteoartrose. 

Com base no marco teórico, se torna evidente a necessidade do conhecimento 

morfofisiológico das estruturas do sistema estomatognático e da correta avaliação das 

possíveis alterações resultantes do impacto que, parafunções como o bruxismo, possam vir 

a se manifestar. Uma desarmonia morfo-funcional em uma criança ou adolescente, além de 

prejudicial por si só, pode resultar, se persistente, em uma condição patológica severa e 

irreversível. 

Paralelamente, com os avanços na tecnologia digital, as novas técnicas de imagem, 

como a tomografia computadorizada cone beam, mostra detalhes anatômicos importantes 

dos componentes do sistema estomatognático, facilitando o diagnóstico precoce e o 

tratamento de inúmeras patologias. 
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2 PROPOSIÇÃO 

 

Considerando-se que qualquer alteração nos elementos do sistema estomatognático 

pode repercutir na harmonia de seu desenvolvimento e conseqüentemente no seu equilíbrio 

morfofuncional, o presente estudo teve como objetivo descrever as alterações dos 

componentes da Articulação Temporomandibular (ATM), de crianças com bruxismo, entre 7 

e 11 anos de idade, por meio de imagens obtidas por Tomografia Computadorizada Cone 

Beam. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto da presente pesquisa foi previamente submetido à apreciação do Comitê 

de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – 

USP (Processo no 2010.1.965.58.0), de acordo com a resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde, tendo sido aprovado. 

 

 

3.1 Amostra 

 

Inicialmente foi realizada uma triagem das crianças em atendimento na Clínica de 

Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo, Brasil. Foi considerado o relato positivo de bruxismo na criança, por parte dos pais 

e/ou responsáveis. Selecionados os pacientes, eles foram chamados para avaliação clínica. 

Os critérios de inclusão para a seleção da amostra consistiram, além do relato dos 

pais e/ou responsáveis sobre manifestação de bruxismo nas crianças, de 3 a 5 vezes por 

semana, nos últimos três meses; as mesmas deviam se encontrar na faixa etária entre 7 e 

11 anos e em fase de dentição mista. Foram excluídas as crianças que apresentavam 

doenças sistêmicas, que estavam em uso de medicamentos que interferem na atividade 

muscular e no sono (anti-histamínicos, sedativos, homeopatia ou outras drogas depressoras 

do Sistema Nervoso Central), com presença de dor de origem dental o que se encontravam 

sob tratamento ortodôntico, terapia fonoaudiológica ou otorrinolaringológica. 

Com base nos critérios supracitados, 27 pacientes participaram da segunda fase, 

que consistiu de avaliação para o diagnóstico clínico de bruxismo. Durante o 

desenvolvimento do trabalho, cinco (5) pacientes não apresentaram sinais e sintomas que 

caracterizam o diagnóstico clínico de bruxismo, um (1) estava sob tratamento ortodôntico e 

um (1) não compareceu à terceira fase que se compreendeu de avaliação tomográfica. A 

amostra final foi composta por 20 crianças, de ambos os sexos, com idade entre 7 e 11 

anos. 
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Os pais e/ou responsáveis pelas crianças foram informados sobre os propósitos e 

etapas da pesquisa, possíveis desconfortos e riscos, bem como sobre os benefícios. 

Posteriormente assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, de forma 

espontânea. 

 

 

3.2 Avaliação clínica para diagnóstico de bruxismo 

 

Os dados para diagnóstico de bruxismo foram anotados em fichas, considerando-se 

três aspectos principais: 

1. Dados Pessoais: consistiram de questões relativas ao nome da criança, 

nome do responsável, idade da criança, data de nascimento, escolaridade, endereço e 

telefone para contato. 

2. Entrevista: os responsáveis foram entrevistados por um único examinador 

calibrado. Foi aplicado um questionário de anamnese estruturado e padronizado. O 

questionário constituiu-se de questões qualitativas (sim e não) e quantitativas (sempre, às 

vezes, quase nunca) inerentes ao comportamento e hábitos cotidianos da criança, à 

presença de parafunções, dores de cabeça, ocorrência de sons audíveis durante o sono 

(rangimento dental), características do sono no que diz respeito à manifestação de outras 

parasomnias, dores faciais ao acordar, dores durante a mastigação. 

3. Exame clínico específico: inicialmente foram avaliados o peso e a altura, 

partindo então para as avaliações específicas: 

3.1 Facetas de desgaste dental: neste exame a criança foi colocada na posição 

semi – inclinada, direcionada para uma fonte abundante de luz. Com o auxílio de uma 

espátula de madeira e jato de ar, foi avaliada a presença ou não de desgaste. Os dados 

obtidos foram classificados de acordo com Nilner (1983), da seguinte forma: 

 Grau 0 – Não apresenta 

 Grau 1 – Somente no esmalte 

 Grau 2 – Dentina exposta 

 Grau 3 – Desgaste severo/exposição pulpar 
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Figura 1. Faceta de Desgaste Grau 1 

 

 

Figura 2. Faceta de Desgaste Grau 2 

 

 

Figura 3. Feceta de Desgaste Grau 3 
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3.2 Fratura dental e fratura de restaurações: neste exame a criança manteve a 

posição descrita anteriormente e a avaliação seguiu o mesmo padrão. Os dados obtidos 

foram classificados de forma qualitativa (sim e não), indicando o(s) elemento(s) afetado(s). 

3.3 Impressões dentais em bochechas e língua: Com o auxílio de uma 

espátula de madeira foi observada a presença ou ausência de impressões dentais, para 

ambos os lados de cada estrutura. 

3.4 Avaliação da ATM: neste exame a criança foi colocada sentada com o tronco 

em posição ereta e a cabeça apoiada. O deslocamento posterior e lateral foi avaliado por 

palpação digital sobre a área da ATM durante os movimentos de abertura e fechamento 

bucal. A sensibilidade ou dor manifestada pelo paciente durante o procedimento foi 

registrada com o auxílio de uma escala analógica visual e diferenciada entre os lados. 

Também foi avaliada a presença ou não de ruídos articulares com o auxílio de um 

estetoscópio. 

 

 

Figura 4. Palpação bilateral da ATM 
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3.5 Palpação Muscular: foram palpados os grupos temporal e masseter, o 

esternocleidomastóideo, os músculos cervicais e trapézios. Foram registradas as diferenças 

entre os lados, inerentes às manifestações de sensibilidade ou dor, referidas pelo paciente, 

com o auxílio de uma escala analógica visual.  

 

 

           Figura 5. Palpação dos músculos masseter direito e esquerdo 

 

 

Figura 6. Palpação dos músculos temporal direito e esquerdo 
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3.6 Avaliação da Oclusão:  

a) Relação Interdental: Foi utilizada a classificação de Angle 

b) Movimentos Mandibulares: 

     b.1) Máxima Abertura Bucal: Neste exame a criança foi colocada sentada 

com o tronco em posição ereta e a cabeça apoiada, procurando-se manter o plano oclusal 

paralelo ao solo, direcionada para uma fonte abundante de luz natural. Foram incorporados 

elementos lúdicos solicitando à criança unir os dedos indicador-médio-anelar e, 

posteriormente, abrir ao máximo a boca, levando os dedos ao interior desta. Foi medido o 

valor em mm dos três dedos juntos. O dado obtido foi classificado considerando-se que o 

valor normal de abertura bucal em crianças oscila, segundo a literatura específica, entre 35 

e 40 mm: 

- 1 a 2 dedos – limitação severa 

- 2 a 3 dedos – limitação moderada 

- Mais de 3 dedos – sem limitação 

                       b.2) Trajetória de abertura e fechamento bucal: neste exame, a criança 

manteve a posição descrita anteriormente. Tal procedimento foi realizado observando-se o 

paciente de frente, colocando na ponta do nariz um fio dental cujo comprimento chegou 

além do mento, o qual serviu de referência na verificação do trajeto no movimento e 

fechamento bucal. Uma diferença maior que 2 mm entre o fio e a mandíbula durante o 

procedimento foi considerada desvio. 

 

 

Figura 7. Trajetória de abertura e fechamento bucal 
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Figura 8. Trajetória de abertura e fechamento bucal 

 

      Para o diagnóstico positivo de bruxismo foi considerado o relato dos pais ou 

responsáveis referente à manifestação de apertamento e/ou rangimento dental (durante o 

sono ou vigília), associado à avaliação clínica. Nesta última foi evidenciado a presença de 

todas, ou algumas, das seguintes alterações: presença de facetas de desgaste dental, 

fraturas de restaurações, fraturas dentais, impressões dentais em bochechas e língua, dor 

na ATM, ruído na ATM, dor nos músculos masseter e temporal. 

 

 

3.3 Avaliação tomográfica 

 

Após avaliação clínica para diagnóstico de bruxismo, os pacientes que se 

disponibilizaram a realizar os exames tomográficos, foram encaminhados para a clínica DVI 

(Diagnóstico Volumétrico por Imagem - situada à Rua Sete de Setembro, 949 na cidade de 

Ribeirão Preto – SP) sobre a supervisão do Dr. Fernando G. Junqueira Leite (CROSP 

75381) e com o acompanhamento dos responsáveis pelas crianças e responsáveis pelo 

projeto. 

O exame foi realizado em um aparelho de tomografia i-CAT. O dispositivo foi 

operado a 1-3 mA e 129 k VCP usando um gerador de alta freqüência com anado fixo, 

tamanho do ponto focal luminar 0,5mm, o que proporcionou a obtenção de imagens em uma 
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única rotação de 360o , varredura de 20 segundos abrangendo 306 projeções de base, com 

um campo de 17cm de diâmetro por 13,5cm de altura usando um software de obtenção 

iCAT (versão 1.7.7). Reconstruindo automaticamente os dados em “tempo real” resultando 

em 330 lâminas individuais de 0,2mm em cada plano ortogonal. 

 

 

Figura 9. Tomógrafo i-CAT 

 

 

Fugura 10. Realização do exame tomográfico 
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Durante as reconstruções multiplanares, antes de gerar as imagens, o volume total 

do paciente foi transferido para o scanner com a utilização do plano de Frankfurt paralelo ao 

solo. 

Para avaliação das estruturas anatômicas da Articulação Temporomandibular (ATM), 

pela TCCB, parâmetros utilizados para este fim em diversos relatos científicos, serviram 

como base (Pullinger e White, 1995; Brooks et al., 1997; White et al., 2001; Hintze et al., 

2007; Wiese et al., 2008; Wiese et al., 2011). 

Os dados obtidos foram classificados de forma qualitativa (sim e não) e 

categorizados conforme descrito abaixo: 

-Presença de alteração em qualquer uma das estruturas da ATM. 

-Presença de osteoartrite (processo inflamatório da articulação caracterizado pelo 

aumento do espaço intra-articular). 

-Presença de osteoartrose (alteração degenerativa da articulação caracterizada pela 

diminuição do espaço intra-articular). 

-Assimetrias dos lados direito e esquerdo. 

-Aplainamento (perda da convexidade/concavidade dos contornos conjuntos). 

-Presença de osteófito (locais de excrescência óssea 

decorrentes da superfície mineralizada). 

-Presença de erosão (área de rarefação na camada compacta de osso). 

-Presença de esclerose (aumento de radiopacidade do osso esponjoso ou 

espessamento do osso compacto). 

Os achados morfológicos não foram especificados para os componentes de forma 

separada (côndilo, fossa e eminência articular), mas o conjunto foi avaliado como uma 

unidade. 

A relação côndilo-fossa foi avaliada somente na posição fechada. Foi classificada no 

sentido horizontal como sendo anteriorizada, centralizada e posteriorizada e no sentido 

vertical como sendo inferior, central e superior. 
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3.4 Análise estatística 

 

      Foram cruzados dados da avaliação clínica (facetas de desgaste, fraturas 

dentais, fraturas de restaurações, impressão dental em língua e bochechas, overjet, desvio 

de linha média, mordida cruzada posterior, trajetória de abertura e fechamento, dor e ruídos 

na ATM e dor nos músculos temporal e masseter) com dados da avaliação tomográfica 

(presença de assimetrias, osteófitos, esclerose, erosão e aplainamentos, relação horizontal 

côndilo-fossa, relação vertical côndilo-fossa), porém nos resultados só foram consideradas 

associações que apresentaram significância estatística. 

      Na análise de variáveis categóricas, utilizou-se teste Exato de Fisher e teste de 

Fisher com a extensão de Freeman-Halton. Foi considerado estatisticamente significante 

valor de p ≤ 0,05.  
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4 Resultados  

 
Participaram do estudo 20 pacientes, 80% do sexo masculino (n=16) e 20% 

do sexo feminino (n=4) com idade média de 8.85 ± 1.53 anos e relato associado ao 

diagnóstico clínico de bruxismo. 

 Foram encontradas facetas de desgaste em 95% dos pacientes (n=19). 

Impressão dental em bochecha em 85% dos pacientes (n=17), impressão dental em 

língua em 10% dos pacientes (n=2). Todos os pacientes referiram dor à palpação 

dos músculos mastigatórios e/ou da ATM. Outras características dos pacientes em 

estudo encontram-se detalhadas nas tabelas 1, 2 e 3.  

Dor no músculo temporal bilateral à palpação, com diferentes graus de 

severidade, esteve presente na totalidade dos casos, havendo associação 

estatisticamente significante entre esta manifestação e a relação côndilo-fossa no 

sentido horizontal (tabelas 4 e 5). Houve significância na associação entre dor leve 

no temporal esquerdo e o côndilo localizado numa posição anteriorizada (figura 11-

A) do lado direito (p=0,03). De igual modo essa dor contralateral foi manifesta de 

forma moderada no temporal direito, quando o côndilo estava localizado numa 

posição centralizada (figura 11-B) do lado esquerdo (p=0,04).  

Ainda no sentido horizontal, da relação côndilo/fossa, a dor no músculo 

masseter do lado direito apresentou associação estatisticamente significante 

(p=0,01), caracterizando uma dor ipsilateral, como descrito na tabela 6. Essa 

significância foi observada quando da presença de dor leve e a localização 

anteriorizada do côndilo (figura 11-A) e a presença de dor severa quando o côndilo 

estava localizado numa posição posteriorizada (figura 11-C). 

A presença de osteófitos (figura12-A) na região articular do lado direito 

apresentou associação com dor na articulação temporomandibular ipsilateral 

(p=0,04), Tabela 7. Significância para presença de osteófitos e dor intensa. 

Erosão e esclerose não foram encontradas em nenhuma das crianças. Todos 

os pacientes apresentaram aplainamento (figura 12-B), no entanto, sem relação 

estatisticamente significante com outras variáveis do estudo. Assimetrias da posição 

condilar direita em relação ao lado esquerdo foram encontradas em 60% do 

pacientes (n= 12), mas também não apresentou significância estatística quando 

cruzada com outras variáveis. 
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Figura 11. Relação Côndilo/Fossa Horizontal  

A - Anteriorizada 

B – Centralizada 

C – Posteriorizada 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Alterações Morfológicas 

A – Osteófito 

B - Aplainamento 
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Tabela 1. Frequência dos achados clínicos. 

Achados Clínicos Frequência 
(n) 

Percentagem 

 
Facetas de Desgaste Dental 

  

      Sim 19 95% 
      Não 1 5% 
 
Impressão Dental em Bochecha 

  

      Sim 17 85% 
      Não 3 15% 
 
Impressão Dental em Língua 

  

      Sim 2 10% 
      Não 18 90% 
 
Fratura Dental 

  

      Sim 4 20% 
      Não 16 80% 
 
Fratura de Restaurações 

  

      Sim 2 10% 
      Não 18 90% 
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Tabela 2. Frequência da presença de dor à palpação. 

Presença de Dor Frequência 
(n) 

Percentagem 

 
Dor no Temporal - Lado Direito 

  

       Leve 15 75% 
       Moderada 4 20% 
       Severa 1 5% 
 
Dor no Temporal - Lado Esquerdo 

  

       Leve 16 80% 
       Moderada 3 15% 
       Severa 1 5% 
 
Dor no Masseter - Lado Direito 

  

      Leve 13 65% 
      Moderada 3 15% 
      Severa 4 20% 
 
Dor no Masseter - Lado Esquerdo 

  

      Leve 10 50% 
      Moderada 7 35% 
      Severa 3 15% 
 
Dor na ATM - Lado Direito 

  

      Leve 12 60% 
      Moderada 6 30% 
      Severa 2 10% 
 
Dor na ATM - Lado Esquerdo 

  

      Leve 13 65% 
      Moderada 5 25% 
      Severa 2 10% 
 
Dor durante a Mastigação 

  

      Sim  6 30% 
      Não 14 70% 
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Tabela 3. Frequência dos achados tomográficos. 

Achados Tomográficos Frequência (n) Percentagem 
 
Presença de Assimetrias 

  

      Sim 12 60% 
      Não 8 40% 
 
Relação Côndilo-Fossa no  
Sentido Horizontal – Lado Direito 

  

      Anteriorizada 11 55% 
      Centralizada 4 20% 
      Posteriorizada 5 25% 
 
Relação Côndilo-Fossa no  
Sentido Horizontal – Lado Esquerdo 

  

      Anteriorizada 7 35% 
      Centralizada 10 50% 
      Posteriorizada 3 15% 

 
Relação Côndilo-Fossa no  
Sentido Vertical – Lado Direito 

  

      Inferior 3 15% 
      Central 16 80% 
      Superior 1 5% 
 
Relação Côndilo-Fossa no  
Sentido Vertical – Lado Esquerdo 

  

      Inferior 2 10% 
      Central 18 90% 
      Superior 0 --- 
 
Presença de Osteófitos - Lado Direito 

  

      Sim 11 55% 
      Não 9 45% 

 
Presença de Osteófitos - Lado Esquerdo 

  

      Sim 14 70% 
      Não 6 30% 
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Tabela 4. Relação Côndilo/Fossa no sentido horizontal associada à dor no 

músculo temporal contralateral. 

Relação Côndilo-Fossa no 

Sentido Horizontal - Lado Direito 
Dor no músculo Temporal   

Lado Esquerdo 

Leve Moderada Severa 

 Anteriorizada 11 0 0 

68,8% 0% 0% 

Centralizada 3 1 0 

18,8% 33,3% 0% 

Posteriorizada 2 2 1 

12,5% 66,7% 100,0% 

P= 0,03. Teste Fisher/ Freeman-Halton 

 

 

 

Tabela 5. Relação Côndilo/Fossa no sentido horizontal associada à dor no 

músculo temporal contralateral. 

Relação Côndilo-Fossa no 

Sentido Horizontal – Lado Esquerdo 

Dor no músculo Temporal   

Lado Direito 

Leve Moderada Severa 

 Anteriorizada 7 0 0 

46,7% 0% 0% 

Centralizada 6 4 0 

40,0% 100,0% 0% 

Posteriorizada 2 0 1 

13,3% 0% 100,0% 

P= 0,04. Teste Fisher/ Freeman-Halton 
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Tabela 6. Relação Côndilo/Fossa no sentido horizontal associada à  

dor no músculo masseter ipsilateral. 

Relação Côndilo-Fossa no 

Sentido Horizontal - Lado Direito 

Dor no músculo Masseter  

Lado Direito 

Leve Moderada Severa 

 Anterioriorizada 10 1 0 

76,9% 33,3% 0% 

Centralizada 2 1 1 

15,4% 33,3% 25,0% 

Posteriorizada 1 1 3 

7,7% 33,3% 75,0% 

P=0,01. Teste Fisher/ Freeman-Halton 

 

 

Tabela 7. Relação entre presença de osteófitos e dor na ATM. 

Osteófitos - Lado Direito Dor na ATM - Lado Direito 

Leve Moderada Severa 

 Sim 4 5 2 

33,3% 83,3% 100,0% 

Não 8 1 0 

66,7% 16,7% 0% 

P= 0,04. Teste Exato de Fisher 
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5 Discussão 

 

No organismo humano existem mecanismos de compensação que agem na tentativa 

de manter o equilíbrio. Nessa linha de raciocínio, encontramos afirmações de que a 

articulação temporomandibular (ATM) e estruturas envolvidas são capazes de modificar-se 

de acordo com as forças sobre elas exercidas (Tay, 1994).  

É consenso na literatura que atividades parafuncionais têm um alto impacto sobre as 

estruturas do sistema estomatognático e contribuem de forma significativa para o 

desenvolvimento da dor dos músculos mastigatórios e das desordens temporomandibulares 

(DTM) (Castelo PM. et al., 2005; Winocour E. et al., 2006; Manfredini,  e Lobbezoo, 2010; 

Michelotti I. et al., 2010). Especificamente em relação ao bruxismo tem sido relatada sua 

associação com desordens musculares e desordens articulares (Barbosa et al., 2008) e 

mais pontualmente com dor miofascial e deslocamento de disco (Michelotti I. et al., 2010).  

Entretanto, muitas formas de desordens articulares degenerativas, resultantes das 

sobrecargas, são clinicamente silenciosas e apenas diagnosticadas por meio de exames 

radiológicos. Em concordância, Wiese et al., em 2008, afirmaram que sinais clínicos e 

sintomas podem parecer pobres em termos de diagnóstico em relação aos achados 

radiográficos. Alterações ósseas e na cartilagem articular, visíveis radiograficamente, não se 

manifestam o suficiente para ser detectadas na avaliação clínica. 

Nesse sentido, os recursos tecnológicos, implementados na área da saúde, são 

ilimitados e a tomografia computadorizada cone beam (TCCB) tornou-se um instrumento de 

alta determinação diagnóstica, inclusive na área odontológica.  

A região da ATM é complexa pelos múltiplos elementos e tecidos que a compõem e 

as imagens obtidas por técnicas radiográficas convencionais oferecem informações pobres 

de detalhes, em virtude das distorções geométricas e volumétricas, assim como da 

sobreposição de imagens (Vanderberghe et al., 2008). 

Mudanças na posição do côndilo na fossa articular foram avaliadas por TC de forma 

eficaz (Pullinger e White, 1995). No presente trabalho, na avaliação da relação horizontal 

côndilo-fossa, houve uma predominância da posição anteriorizada do lado direito e 

centralizada do lado esquerdo. Esse posicionamento predominante nos pacientes sugere 

um modo adaptativo do côndilo se alojar na fossa articular, uma vez que a oclusão 

apresenta interferências, próprias da fase de dentição mista.  
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Na relação vertical côndilo-fossa, o predomínio encontrado foi da posição central 

para ambos os lados, pressupondo que não houve alterações inflamatórias ou 

degenerativas na maioria dos pacientes. Devido à dificuldade de encontrar parâmetros para 

análise morfométrica da região da ATM em crianças, os valores normais e alterados foram 

baseados nas médias de medidas da ATM realizadas em adultos. O espaço articular entre 

côndilo mandíbular e fossa articular foi considerado aumentado quando apresentou valores 

maiores que 4mm e diminuído quando menores de 1,5mm, valores intermediários foram 

considerados normais. 

Especialistas em dor orofacial concordam que o côndilo se posiciona 

centralizadamente em relação à fossa articular no fechamento e abaixo do topo da 

eminência articular na abertura Wiese et al., (2008). 

Ainda nessa ordem de idéias, relatos na literatura afirmam existir uma relação entre a 

posição do côndilo e o diagnóstico clínico de deslocamento de disco (Incesu et al., 2004; 

Bonilla-Aragon et al., 1999). Foi afirmado que a relação anormal entre côndilo e fossa, 

detectada radiograficamente, é o mais comum dos problemas de desarranjos internos da 

ATM (Incesu et al., 2004). Entretanto outros estudos têm demonstrado que uma posição não 

centralizada do côndilo, na fossa articular, não necessariamente é sinal de patologia, uma 

vez que pode ser um achado em pacientes assintomáticos (Pullinger et al., 1985; Blaschke e 

Blaschke, 1981). Não obstante, no presente trabalho realizado em crianças com bruxismo, 

fator desencadeante de DTM, a presença de dor à palpação nos músculos temporal e 

masseter associada à posição condilar foi encontrada de forma contralateral para o primeiro 

e ipsilateral à direita para o segundo.  

Frente a esta controversa, apontada também por Senna et al., 2009 e Pereira et al., 

2007,  cabe salientar que a imagem poderia representar a possibilidade de prever possíveis 

manifestações sintomatológicas, uma vez que algumas alterações podem ocorrer de forma 

silenciosa, o que nos colocaria numa melhor posição para interceptá-las, principalmente se 

de crianças se trata.  

Inusitadamente, na presente pesquisa aplainamentos foram encontrados em todos 

os pacientes (100%), em um ou ambos os os lados, e osteófitos na maioria deles (70%). Isto 

pode ser sugestivo da capacidade adaptativa da ATM ante a presença de uma parafunção, 

como relatado na literatura (Tay, 1994) Entretanto, em relação à presença de osteófitos foi 

observado resultado com significância estatística quando associado à dor na ATM no lado 

direito.  
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Nessa linha de raciocínio, alguns autores também sugerem que algumas alterações 

ósseas, como as citadas anteriormente, fazem parte do processo de remodelação óssea 

(Wiese et al., 2011; Librizzi et al., 2011; Chen et al., 2009). Mesmo reconhecendo que o 

osso é um tecido dinâmico que sofre processos de remodelação constante, a presença 

dessas alterações em períodos tão precoces da vida, parece ser reflexo do desequilíbrio 

resultante de sobrecargas exercidas pelas parafunções sobre as estruturas, neste caso pelo 

bruxismo. 

Em relação a escleroses e erosões, as mesmas não foram encontradas, podendo 

este fato ser explicado pela faixa etária dos pacientes avaliados, já que esses tipos de 

alterações ocorrem quando a parafunção tem estado presente por um longo período, como 

é o caso dos adultos. 

No que diz respeito às assimetrias, observamos a diferença da relação côndilo-fossa, 

no sentido vertical e horizontal, dos lados direito e esquerdo. É inegável que existe 

assimetria no ser humano, desde uma perspectiva frontal como também axial. Nesse 

sentido, a fossa mandibular, o côndilo e estruturas adjacentes acompanham essa 

característica (Pirttiniemi et al., 1994).  

Análises de assimetria em relação ao crânio e à face foram relatadas. Assim, 

verificou-se existir assimetria dos ossos cranianos de um modo geral e entre o lado 

esquerdo e direito da face (Lindblom, 1960). Diferenças entre ambos os lados da eminência 

articular, assimetria facial no terço superior da face, assimetria no movimento de abertura 

máxima da boca, assimetria facial relacionando os lados, associados à dores de cabeça e à 

DTM, também foram relatadas (Miller e Smidt, 1996; Vig e Hewitt, 1975). 

Quando analisamos os resultados deste trabalho na perspectiva clínica, verificamos 

que, apesar de termos encontrado assimetria entre os lados direito e esquerdo, as 

diferenças não apresentaram significância estatística. Essa assimetria encontrada em nossa 

pesquisa não resultou em problemas disfuncionais do sistema estomatognático, com 

manifestações de sinais e sintomas significativos estatisticamente. Contudo, cabe salientar 

que qualquer desequilíbrio no processo de crescimento e desenvolvimento pode ser 

progressivo e se persistente, pode se tornar irreversível. 

A existência insuficiente de referências bibliográficas com relação a alterações dos 

componentes da articulação temporomandibular (ATM) em crianças com bruxismo, na fase 

de dentição mista, poderia ter sido uma limitação para a discussão do presente trabalho. 

Entretanto, foi um dos fios condutores da procura de subsídios na tentativa de tecer elos 

com a diversidade de aspectos que envolvem o campo da complexidade morfofuncional da 
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ATM e estruturas adjacentes, assim como do bruxismo como a atividade parafuncional com 

maiores efeitos deletérios. 

 Razões éticas não permitiram a avaliação por tomografia computadorizada cone 

beam (TCCB) de crianças sem bruxismo para constituir um grupo controle e estabelecer 

comparações entre pacientes saudáveis e os que apresentam a parafunção. Assim, como 

visto no decorrer do texto, tratou-se de um trabalho descritivo. 

Mesmo que os resultados obtidos no presente trabalho não possam ser projetados e 

sejam apenas conclusivos para a população estudada, os achados referentes às alterações 

ósseas e da relação côndilo-fossa, associados a algum grau de dor nos músculos 

mastigatórios e ATM, são reflexo do impacto que o bruxismo têm sobre o sistema 

estomatognático e podem vir representar um alerta para a significância de avaliações que 

não se limitem apenas a um diagnóstico sintomático e sim etiológico.  Nesse sentido o 

recurso diagnóstico da imagem pode tornar-se essencial. 
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6 Conclusão 

De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que: 

- Alterações ósseas tais como aplainamento, osteófitos e relação côndilo-

fossa, fora do padrão de centralização, assim como assimetrias entre ambos os 

lados, estiveram presentes na população estudada. 

- A presença de osteófitos do lado direito tem associação com dor na ATM 

ipsilateral. 

- A posição do côndilo na fossa articular no sentido horizontal esta associada 

com a presença de dor no músculo temporal, contralateral. 

- A posição do côndilo na fossa articular no sentido horizontal esta associada 

com a presença de dor no músculo masseter, ipsilateral. 

- Os achados sugerem que o bruxismo pode promover alterações 

significativas nas estruturas do sistema estomatognático desde a infância. 
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ANEXO A – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO C – PROTOCOLO PARA AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE BRUXISMO 
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