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O bruxismo é um hábito involuntário, que consiste em pressionar
ou ranger os dentes em atividades não funcionais do sistema
estomatognático (Pizzol et al.
2006), podendo afetar músculos,
tecidos e outras estruturas, além
de provocar problemas na Articulação Temporomandibular (ATM).
A órtese miorrelaxante, também
chamada de placa oclusal, associada ao acompanhamento
clínico pelo cirurgião-dentista, é
considerada por diversos autores
o tratamento mais indicado (Lang
et al. 2009, Pizzol et al. 2006,
Parizotto and Rodrigues 1999),
embora se disponha de outras
alternativas que podem ser prescritas simultaneamente, como o
ajuste oclusal, o biofeedback, a
massoterapia, a musicoterapia,
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a fisioterapia e a terapêutica psicológica e medicamentosa, com
resultados positivos relatados em
estudos (Gusson 1998).

A modificação
comportamental,
associada ao
tratamento com
órtese, parece ser
uma alternativa
de tratamento
promissora
Todavia, as evidências científicas
sobre a eficácia do tratamento
do bruxismo, particularmente
envolvendo crianças, ainda são
escassas (Restrepo et al. 2009,
Hachmann et al. 1999).

Estudos disponíveis não fornecem apoio suficiente, pois os
métodos de diagnóstico são
pouco consistentes e incomparáveis entre si para confirmar a
presença do hábito parafuncional (Restrepo et al. 2009).
A presença de maloclusões pode
estar associada ao bruxismo em
crianças e adolescentes de acordo com estudos transversais.
Todavia, tais resultados não foram confirmados ao longo do
tempo por estudos longitudinais.
As revisões sistemáticas indicam que o bruxismo pode ser
elencado entre os fatores que
concorrem para aumentar o insucesso no tratamento com implantes (Salvi and Bragger 2009,

Sennerby and Gottlow 2008),
recomendando a reavaliação,
especialmente para a indicação
da reabilitação com carga imediata. Isso porque ao transmitir
forças laterais ao osso do sítio
implantar pode ocorrer sobrecarga, afetando a osteointegração dos implantes (Perel 1994).
Alguns estudos contraindicam
a carga imediata em reabilitações com implantes para pacientes que apresentam bruxismo (Balshi and Wolfinger
1997, Sennerby and Gottlow
2008), apontando um risco elevado de insucessos nestes casos
(Lekholm 2003).
O uso de placas de mordida noturna pode atenuar este quadro
(Salama et al. 1995, Saba 2001).
Em relação a pacientes sem bru-

xismo, não se encontra revisões
sistematizadas ou outro tipo de
artigo com alto poder de evidência que indiquem como determinante a confecção de órteses, em casos de reabilitações
com carga imediata.
Emshoff (2006) apud Mattos
(2009) observou melhora da
dor após tratamento com placa
em mais de 70% dos pacientes
com bruxismo, que relataram a
presença de dor na articulação
temporomandibular (ATM) há
menos de seis meses. Enquanto os portadores de dor crônica
(mais de dois anos) não tiveram
melhora significativa do quadro
clínico com esta modalidade terapêutica.
O tempo que o paciente refere
dor é fator prognóstico impor-

tante para avaliar o efeito da terapia com placas oclusais.
O diagnóstico de condições que
indiquem o uso de órtese miorrelaxante, entre elas o bruxismo, é feito por exame clínico e
anamnese.

A órtese deve ser
preservada pelo
cirurgião-dentista
periodicamente
em exames
clínicos.
Exames por imagem da articulação temporomandibular, quando solicitados criteriosamente,
podem auxiliar no diagnóstico
de disfunções.
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