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RESUM0 

O bruxismo é definido como hábito parafuncional de ranger ou apertar os 

dentes, podendo ocorrer durante o sono ou em vigília. O propósito desta 

pesquisa foi avaliar o efeito da massoterapia e da utilização de placas oclusais 

sobre a atividade muscular e força de mordida, em crianças com bruxismo. 

Foram avaliadas crianças com idade entre 6 a 10 anos. A amostra foi dividida 

em quatro grupos, cada um contendo 12 crianças, sendo eles: Grupo 1: 

crianças sem bruxismo; Grupo 2: crianças com bruxismo submetidas à 

massoterapia; Grupo 3: crianças com bruxismo submetidas à terapia com placa 

oclusal e Grupo 4: crianças com bruxismo sem intervenção terapêutica. Os 

participantes Grupo 2 foram submetidos a 3 sessões semanais de 

massoterapia, durante 5 semanas e os participantes do Grupo 3 utilizaram a 

placa oclusal durante 30 dias. Todos os grupos foram submetidos à avaliação 

inicial e final da atividade muscular com o BiteStrip® e da força de mordida 

empregando-se um dinamômetro digital. Os resultados obtidos foram 

computados e análise estatística realizada utilizando nível de significância de 

95% (p≤0,05), onde se observou diferença estatisticamente significante na 

atividade muscular dos indivíduos do grupo 3 (p=0,003) e na força de mordida 

dos grupos 2 (p=0,001) e 3 (p=0,007), o que nos permitiu concluir que a 

utilização da placa oclusal promoveu uma diminuição na atividade muscular e 

um aumento na força de mordida de crianças bruxistas e que a massoterapia 

não alterou a atividade muscular, porém promoveu um aumento na força de 

mordida dessas crianças. 

Palavras  chave:  Bruxismo; Criança; Terapias complementares; Força de 

mordida. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Bruxism can be defined as parafunctional habit of grinding or clenching the 

teeth, which can occur during sleep or wakefulness. The aim of this study was 

to evaluate the bite force and  muscular activity variation after performing 

massage therapy and use of occlusal splint in children with bruxism. We 

selected 48 children, divided into 4 groups: Group 1 – monitoring without 

bruxism; Group 2 – massage therapy; Group 3 – occlusal splint; Group 4 – 

monitoring children with bruxism. All children were submitted to initial and final 

evaluation of bite force and muscular activity. Children in group 2 were 

submitted to 15 sessions of facial massage therapy with duration of 30 minutes 

each, and group 3 was treated with occlusal splint for a period of 30 days. The 

results were computed and statistical analysis performed using a significance 

level of 95% (p ≤ 0.05). There was a statistically significant difference in muscle 

activity of individuals in group 3 (p = 0.003) and the bite force of group 2 (p = 

0.001) and 3 (p = 0.007), which allowed us to conclude that the use of occlusal 

splints caused a decline in muscle activity and an increase in bite force of 

bruxism children, and that massage therapy did not alter the muscle activity, but 

provided an increase in bite force of these children. 
 
KEY WORDS 
Bruxism; Child; Complementary Therapies; Occlusal splints; Bite force. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

1.1. Bruxismo 

O bruxismo pode ser definido como hábito parafuncional que consiste no ato de 

ranger ou apertar os dentes. Pode ocorrer durante o sono ou em vigília. O 

bruxismo diurno é caracterizado por uma atividade semivoluntária da 

mandíbula, de apertar os dentes enquanto o indivíduo se encontra acordado, já 

o bruxismo do sono é uma atividade inconsciente de ranger ou apertar os 

dentes, com produção de sons, enquanto o indivíduo encontra-se dormindo 

(BADER & LAVIGNE, 2000; MACEDO, 2008). Pode ser classificado como 

primário ou secundário, sendo o primário aquele onde não há uma causa 

médica evidente, sistêmica ou psiquiátrica, e o bruxismo secundário aquele que 

está associado a um transtorno clínico, neurológico, psiquiátrico, fatores 

iatrogênicos ou outro transtorno do sono (ALOÉ et al., 2003; MACEDO, 2008). 

A etiologia do bruxismo é multifatorial, podendo ser de origem local, sistêmica, 

psicológica, ocupacional, hereditária ou ainda estar relacionada a distúrbios do 

sono e parassomias (PIZZOL et al., 2006; RODRIGUES et al., 2006). 

Estudos sugerem que o bruxismo pode predispor ou perpetuar dor nos 

músculos mastigatórios, dor e ruído nas articulações temporomandibulares 

(ATM), limitações na abertura bucal, dificuldade para mastigar, degenerações 

na ATM, cefaléia do tipo tensional, desgastes nos dentes, além de efeitos 

comportamentais e psicológicos (LAVIGNE et al., 1996; TSUKIYAMA et al., 

2001;  KATO et al., 2001; KATO et al., 2003; LOBBEZOO et al.,2006; 

RODRIGUES., 2006).  

Sobre a musculatura, o bruxismo, pode provocar o aumento no tônus e 

atividade muscular, sobretudo no músculo masseter (GLAROS et al., 2000), 

Alguns estudos relatam que ocorre um aumento na força máxima de mordida 

em portadores de bruxismo (LINDQVIST & RINGQVIST, 1973; HELKIMO & 

INGERVALL, 1978; LYONS & BAXENDALE, 1990; MANTYVAARA et al., 1999; 

UISHIGAWA et al., 2001). 
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As crianças podem desenvolver hábitos bucais precocemente, prejudicando o 

equilíbrio entre função e crescimento. Entre todos os hábitos que podem alterar 

o crescimento do complexo crânio-facial, o bruxismo em especial, pode causar 

danos à ATM, aos músculos, ao periodonto e à oclusão (PIZZOL et al., 2006; 

BARBOSA et al., 2008; CORTESE & BIONDI, 2009; QUINTERO et al.,2009). 

Por ser o bruxismo de etiologia complexa uma abordagem multiprofissional se 

faz necessária e compreende a utilização em conjunto ou isolada de 

fisioterapia, farmacoterapia, terapias oclusais, terapia psicológica e terapias 

complementares (BEARD, 1952; IRELAND & OLSON, 2000; RAPHAEL et al., 

2003; TSAO, 2007). 

No caso de pacientes com bruxismo o plano de tratamento deve buscar a 

redução da tensão física, muscular e psicológica, tratamento dos sinais e 

sintomas, minimização de interferências oclusais e o rompimento do padrão 

neuromuscular habitual. 

O bruxismo do sono é mais comum na infância e apresenta tendência para 

persistir na idade adulta, reduzindo na terceira idade (ALOÉ et al., 2003). 

Estudos longitudinais revelam que 35% a 90% das crianças com bruxismo do 

sono evoluem com sintomas na idade adulta. A prevalência do bruxismo do 

sono em crianças, segundo a literatura, varia de 13,5 à 33% (SERRA-NEGRA 

et al., 2010; EMODI-PERLMAN et al., 2012). 

Embora a frequência do bruxismo na infância seja elevada e a presença desse 

hábito possa causar danos ao sistema estomatognático, existem poucos 

estudos na literatura que relatem quaisquer tratamentos durante esta fase.  

1.2. Placas Oclusais 

O tratamento mais comum para o bruxismo na odontologia é a utilização de 

placa oclusal rígida, mas a maioria dos estudos é realizada com pacientes 

adultos, sendo poucos os que utilizam crianças (SANTANDER et al., 1994; 

PETERS & GROSS, 1995; OKESON, 1998; HIYAMA et al., 2003; CHANDU et 

al., 2004; HUYNH et al., 2007), não sendo suficientes para sustentar uma 

terapia para o bruxismo infantil. 
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Restrepo et al. (2011), em ensaio clínico controlado com crianças, utilizaram a 

placa oclusal rígida para tratamento do bruxismo e concluíram que o dispositivo 

não foi eficiente na redução dos sinais de bruxismo. 

1.3. Massoterapia 

Atualmente, a fisioterapia vem sendo utilizada no tratamento do bruxismo. 

Entre as técnicas fisioterapêuticas mais empregadas estão: a estimulação 

neuromuscular transcutânea (TENS), estimulação neural elétrica por 

microcorrente (MENS), terapia de resfriamento (crioterapia), terapia de ultra-

som, terapia de infravermelho, cinesioterapia, massoterapia e laser (ROSA et 

al., 2002; GUEDES et al., 2003). 

A massoterapia pode ser definida como uma manipulação dos tecidos moles, 

com a finalidade de produzir efeitos sobre diversos sistemas (DOMENICO & 

WOOD, 1998). A técnica é capaz de produzir vasodilatação, aumento do fluxo 

linfático, relaxamento muscular, alívio da dor, melhora da nutrição tecidual, 

sensação de bem-estar geral, além de benefícios psicológicos (TOSATO et al., 

2007). Travell e Simons (1983) mostraram que a massagem pode aumentar o 

fluxo sanguíneo e eliminar pontos de gatilho. 

Segundo Domenico e Wood (1998) a técnica de massoterapia clássica pode 

ser aplicada em qualquer região do corpo. Os movimentos presentes nesta 

técnica são: deslizamento superficial, deslizamento profundo, amassamento 

leve e fricção. Todos os movimentos aplicados irão ajudar no relaxamento 

muscular e alívio da dor. 

A massoterapia apresenta efeito analgésico, promove o relaxamento da tensão 

muscular, melhora a circulação local de sangue, previne a formação de 

aderência nos tecidos conectivos, aumenta da produção e circulação de 

opióides endógenos, reparação tecidual, melhora do humor, melhora no 

sistema linfático e efeito anticoagulante (ERNEST et al., 1987; GOATS, 1994; 

BIASOTTO-GONZALEZ, 2005; CAPELLINI et al., 2006; TSAO et al., 2007). 

Estudos recentes concluiram que o emprego da massoterapia pode ser 

benéfico para o tratamento da dor miogênica, mas são raros os estudos que 

pesquisaram o efeito da massoterapia especificamente sobre os músculos 
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mastigatórios e as dores na ATM (ORLANDO et al., 2006; LATAIF et al., 2006; 

TSAO, 2007).  

A massoterapia é benéfica para o tratamento do bruxismo porque reduz a 

percepção da dor e proporciona relaxamento e suporte emocional, melhora a 

circulação local de sangue, produz efeito de relaxamento do tônus, previne a 

formação de aderência nos tecidos conectivos (FONSECA, 1992). 

1.4. Atividade Muscular 

A hiperatividade muscular é uma parte integrante e importante no bruxismo. A 

avaliação eletromiográfica dos músculos da mastigação tem sido muito 

utilizada atualmente. São vários os estudos que tem relatado características 

específicas do sinal eletromiográfico em relação à hiperatividade muscular 

(CLARK et al., 1981; NAEIJI & HANSON, 1991; FONSECA, 1992; CARLSSON 

et al., 2003; KLASSER & OKESON, 2006; LOTAIF et al., 2006). 

A avaliação da atividade muscular permite mensurar a sua modificação durante 

um determinado tipo de tratamento, tornando-se, dessa forma, um instrumento 

útil para avaliar a evolução do tratamento. 

O BiteStrip® é um dispositivo portátil para ser utilizado em casa, que executa a 

avaliação da atividade muscular (SHOCHAT et al. 2007), sendo indicado para 

uso por profissionais que trabalhem com dor orofacial ou por cirurgiões-

dentistas, para avaliar o nível de atividade noturna dos músculos mastigatórios, 

que pode estar relacionado ao bruxismo, desordens temporomandibulares 

(DTM) ou outras desordens oro-funcionais durante o sono. Ao registrar a 

atividade muscular determina a existência ou não do bruxismo, sua freqüência, 

intensidade e o grau de severidade desta patologia.  

Oksenberg et al. (2004) fizeram um estudo comparativo para avaliar a precisão 

e confiabilidade dos registros obtidos pelo BiteStrip®, comparados  com o 

padrão ouro dos registros eletromiográficos obtidos em polissonografia, onde 

observaram que não houve diferença significante. 

Schochat et al. (2007) validaram o dispositivo BiteStrip® como um instrumento 

de diagnóstico para identificar os eventos noturnos eletromiográficos 
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relacionados ao bruxismo. Eles encontraram uma associação positiva entre a 

polissonografia e os dados obtidos com o BiteStrip®, com adequada 

sensibilidade. 

Nesse estudo foi avaliado o músculo temporal esquerdo. 

1.5. Força de Mordida 

Entende-se por força de mordida, a capacidade dos músculos elevadores da 

mandíbula de exercer um esforço máximo dos dentes inferiores contra os 

superiores em condições favoráveis à saúde de suas estruturas (PELLIZER & 

MUENCH, 1997). A mensuração dessas forças exerce papel importante no 

diagnóstico dos distúrbios que afetam o sistema estomatognático (PELLIZER & 

MUENCH, 1997; PAULA, 1998). Dentre os vários métodos de mensuração 

desenvolvidos para a avaliação da força de mordida estão os 

gnatodinamômetros e os transdutores de força, entre outros (PAULA, 1998; 

GARCÍA-MORALES et al. 2003). 

1.6. Justificativa 

Baseado na ênfase que se tem dado à medidas preventivas em relação às 

doenças e alterações que possam causar danos ao desenvolvimento fisiológico 

infantil, se torna necessário o empenho de profissionais no controle e 

tratamento do hábito de bruxismo em crianças, justificado pela prevenção de 

futuras disfunções crâniomandibulares, bem como perda da integridade da 

dentição decídua ou permanente pelo desgaste excessivo causado por 

conseqüência deste hábito (VÉLEZ et al., 2007).   
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2. OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a influência do tratamento com placa 

oclusal e da massoterapia na variação da atividade muscular e da força de 

mordida em crianças com bruxismo. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1.  Delineamento 

Tipo de estudo: Estudo clínico, randomizado. 

Hipótese nula: Não há diferença na variação da atividade muscular e da força 

máxima de mordida, pré e pós-massoterapia e pré e pós uso de placa oclusal 

em crianças com bruxismo. 

Hipótese experimental: Há diminuição da atividade muscular e da força máxima 

de mordida, dos músculos estudados, pré e pós-massoterapia e pré e pós uso 

de placa oclusal em crianças com bruxismo. 

Determinação do tamanho da amostra 

Para o cálculo do tamanho da amostra, foi especificado, pelo pesquisador, que 

o aumento no desvio padrão das respostas a partir da qual se deseja rejeitar a 

hipótese é de P=20%.  Nestas condições, 

                              nnPn 66,0)1))20(01,01(()1)01,01(( 22 =−+=−+=Φ  

Adotando um nível máximo de significância 05.0=α  e, no mínimo, um poder de 

teste, 1-β (Probabilidade de rejeitar H0 quando é falsa) = 0,95, obtém-se 

aproximadamente 2,2=Φ , nas curvas características de operação, com 

3141 =−=ν . Assim 1,11≅n  e, portanto o número de repetições em cada grupo é 

de 12 sujeitos (totalizando 12x4= 48 sujeitos). 

Sujeitos da Pesquisa 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Nove de Julho, sob nº475626, e registrado no Registro de ensaios clínicos 

Brasileiro REQ: 543. Todos os responsáveis receberam informações sobre a 

pesquisa e assinaram termo de consentimento livre após esclarecimentos para 

autorização da participação, de acordo com a resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde.  
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Foram selecionadas crianças regularmente matriculadas na Clínica Infantil da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Nove de Julho, com idade entre 6 e 

10 anos, de ambos os sexos, sem distinção de raça.  

Critérios de Inclusão 

Foram incluídos no estudo crianças de 6 a 10 anos sem limitações físicas ou 

psíquicas que possam comprometer a realização da terapia e que apresentem 

os 1os molares em Classe I de Angle com ausência de lesões de cárie. 

O critério clínico de desgaste dental e o questionamento aos pais ou 

responsáveis serviram para o diagnóstico do bruxismo nos participantes. 

Foram consideradas bruxistas as crianças que apresentaram: indicação por 

parte dos pais da ocorrência de apertamento ou ranger os dentes, desgaste 

incisal e/ou oclusal dos elementos dentais, seguindo os critérios da American 

Academy of Sleep Medicine (AASM) (VÉLEZ et al., 2007) para diagnóstico de 

bruxismo. 

Critérios de exclusão 

Foram excluídos desta pesquisa, sujeitos que faziam uso de medicamentos 

miorelaxantes, que apresentavam disfunção temporomandibular ou dor na 

musculatura facial, e que realizavam outra terapia (odontológica, fisioterapia ou 

psicológica) para bruxismo, que não a da pesquisa. 

Os sujeitos selecionados foram divididos em 4 grupos, conforme descrito no 

quadro 1. Todos os indivíduos foram submetidos à avaliação da atividade 

muscular com o dispositivo BiteStrip® e a avaliação da força de mordida com 

gnatodinamômetro, antes e após a intervenção terapêutica. 
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Quadro 1: Resumo da condição experimental. 

Grupo N Presença ou ausência de bruxismo Intervenção terapêutica 

I 12 Ausência Acompanhamento 

II 12 Presença Massoterapia 

III 12 Presença Placa oclusal 

IV 12 Presença Acompanhamento 

 

3.2.  Terapia com placa oclusal 

O grupo submetido à terapia com placa oclusal (Grupo III) foi instruído a utilizar 

o dispositivo durante o sono, 8h por noite, por um período de 30 dias 

consecutivos. As placas foram confeccionadas seguindo os princípios 

estabelecidos por Okenson (1998), porém, para compensar o crescimento e 

desenvolvimento do complexo craniofacial, e também o irrompimento dos 

dentes permanentes foi adicionado um parafuso expansor central. 

As crianças foram moldadas com alginato para obtenção de modelos. No 

modelo superior foi confeccionada uma placa de 2 mm de acetato, para 

posteriormente ser confeccionada com resina acrílica (STRINI et al., 2009), e 

as mesmas ajustadas em relação cêntrica para promover estabilidade oclusal e 

guia de desoclusão. 

Foram realizados acompanhamento e ajustes semanais, durante o período de 

30 dias, até a finalização do tratamento, onde foi removida a utilização da placa 

e realizada nova avaliação da força de mordida e da atividade muscular 

(POMPONIO, 2010; BOTELHO et al., 2010). 

3.3. Massoterapia 

O grupo massoterapia (Grupo II), foi submetido a 15 sessões de massoterapia, 

utilizando-se a técnica de massagem clássica, 3 vezes por semana, num total 

de 5 semanas, sendo cada sessão com duração de 30 minutos, utilizando 

apenas a técnica de relaxamento muscular. O participante foi posicionado em 
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decúbito dorsal em uma cadeira odontológica, com os membros inferiores em 

tríplice flexão apoiados sobre um rolo de espuma de 20 cm de diâmetro, a 

cabeça apoiada no encosto, acomodada confortavelmente em postura de 

repouso. O terapeuta permaneceu sentado em mocho odontológico, 

posicionado cranialmente ao participante. As manobras utilizadas sobre os 

músculos masseter e temporal foram de deslizamento e amassamento, sendo 

que o deslizamento é caracterizado como uma manobra unidirecional, onde o 

terapeuta utiliza parte de sua mão, principalmente a extremidade dos dedos, 

seguindo o sentido do feixe muscular, com uma profundidade constante e 

progressiva compatível com o estado de cada tecido, sendo que o grau de 

pressão varia, de forma a se adequar ao nível de dor, sensibilidade e tensão de 

cada indivíduo. O amassamento é uma manobra que consiste na preensão ou 

compressão de um músculo, um grupo muscular ou parte de um músculo, onde 

se tem o movimento de compressão e descompressão, de forma intermitente, 

realizando movimentos circulares de tal modo que a pele e os tecidos 

subcutâneos são movidos sobre as estruturas subjacentes (FURTO et al., 

2006; SHIN et al., 2007; DE FELÍCIO et al., 2010). 

As avaliações da atividade muscular e análise da força de mordida foram 

realizadas antes e após a finalização do tratamento. 

3.4. Protocolo para avaliação da atividade muscular utilizando-
se o dispositivo Bitestrip® 

Todos os voluntários foram orientados a utiilizar o BiteStrip® durante uma noite 

no início e uma noite após o término do tratamento realizado, para tanto, o 

responsável pelo voluntário recebeu orientações sobre a localização do 

músculo onde o dispositivo seria posicionado.  

Para utilização do dispositivo seguiu-se o seguinte protocolo, descrito pelo 

fabricante: 

1. Limpeza da superfície do mostrador do dispositivo, utilizando lenço 

embebido em solução alcoólica, ativando o dispositivo; 

2. Colagem do adesivo verde sobre a superfície do display; 
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3. Limpeza da pele na região do músculo temporal utilizando lenço 

embebido em solução alcoólica; 

4. Colagem da BiteStrip® sobre a pele previamente higienizada; 

5. A calibração do dispositivo será feita posicionando-se a espátula de 

madeira do kit na superfície oclusal dos molares e mordendo-a o mais 

forte possível por 2 segundos e então relaxar. Esse procedimento 

deverá ser realizado por três vezes, pois são necessários 3 

apertamentos voluntários máximos dos dentes para correta calibração 

do dispositivo. A luz vermelha piscará a cada mordida, se não piscar, o 

dispositivo deverá ser cuidadosamente reposicionado. O estudo é 

iniciado após 20 minutos, tempo no qual se pressupõe que o voluntário 

já adormeceu; 

6. Ao acordar o BiteStrip® é removido e a luz acenderá para indicar o fim 

do estudo. O adesivo verde deve ser removido somente após 30 

minutos da finalização do estudo, a leitura do resultado só pode ser feita 

após este período; 

A leitura dos resultados é feita a partir do marcador eletroquímico que mostrará 

algum dos índices abaixo de classificação da intensidade e severidade do 

bruxismo (Figura 1). 
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3.6.  Análise Estatística 

A análise estatística dos resultados foi realizada utilizando-se o software 

estatístico IBM SPSS Statistics 20.0, onde foram realizados os testes qui-

quadrado, teste t-Student, análise de variância (ANOVA) complementado pelo 

teste Tukey, teste de Wilcoxon, Kruskal-Wallis e Mann-Whitney, adotando-se 

um nível de significância de 95% (p≤0,05). 

 

3.7. Fluxograma do estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise dos Resultados 

Crianças entre 6 e 10 anos matriculadas na Clínica 
Infantil da faculdade de Odontologia da UNINOVE

Recrutamento

Sem Bruxismo Com Bruxismo

Excluídos 

G1. 
Acompanhamento G2.    

Massoterapia 
G3.    Placa 

Oclusal 
G4. 

Acompanhamento 

Avaliação Inicial 
Atividade muscular e 

Força de Mordida 

Avaliação Inicial 
Atividade muscular 
e Força de Mordida 

Avaliação Inicial 
Atividade muscular e 

Força de Mordida 

Avaliação Inicial 
Atividade muscular 
e Força de Mordida 

Massoterapia Placa Oclusal 

Avaliação Final 
Atividade muscular 
e Força de Mordida 

Avaliação Final 
Atividade muscular e 

Força de Mordida 

Avaliação Final 
Atividade muscular 
e Força de Mordida 

Avaliação Final 
Atividade muscular 
e Força de Mordida 
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4. RESULTADOS 

Os resultados dessa pesquisa foram descritos nos dois artigos abaixo. 
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Evaluation of variation in the bite force in children with bruxism after 
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RESUMO 
Objetivo: O objetivo desse trabalho foi avaliar a variação da força de mordida 

após a realização de massoterapia e da utilização de placa oclusal em crianças 

bruxistas. 

Métodos: Foram selecionadas 48 crianças, sendo divididas em 4 grupos: Grupo 

1 – acompanhamento não bruxistas, Grupo 2- massoterapia, Grupo 3 – placa 

oclusal e Grupo 4 – acompanhamento bruxistas. Todas as crianças foram 

submetidas à avaliação da força de mordida inicial e final. As crianças do grupo 

2 foram submetidas à 15 sessões de massoterapia facial, com duração de 30 

minutos cada e o grupo 3 foi submetido ao tratamento com placa oclusal com 

parafuso expansor por um período de 30 dias. 

Resultados: Os resultados demonstraram diferença estatisticamente 

significante entre a força de mordida inicial e final para os grupos 2 (p=0,001) e 

3 (p=0,007). 

Conclusões: Concluímos que tanto a massoterapia como a utilização de placa 

oclusal com parafuso expansor  foram capazes de promover um aumento na 

força de mordida em crianças bruxistas. 

 

DESCRITORES 
Bruxismo; Criança; Terapias complementares; Placas oclusais; Força de 

mordida 
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ABSTRACT 
Purpose: The aim of this study was to evaluate the variation in the bite force 

after performing massage therapy and use of occlusal splint in children with 

bruxism 
Methods: We selected 48 children, divided into 4 groups: Group 1 – monitoring 

without bruxism; Group 2 – massage therapy; Group 3 – occlusal splint; Group 

4 – monitoring children with bruxism. All children were submitted to evaluation 

of bite force initial and final. Children in group 2 were submitted to 15 session of  

facial massage therapy with duration of 30 minuteseach, and group 3 was 

treated with occlusal splint for a period of 30 days. 

Results: The results showed statistical significante difference between the initial 

and final bite force in group 2 (p=0,001) and 3 (p=0,007). 

Conclusions: We conclude that massage therapy as well as the use of occlusal 

appliance been able to produce an increased bite force in children with bruxism. 

 
KEY WORDS 
Bruxism; Child; Complementary Therapies; Occlusal splints; Bite force. 

 

INTRODUÇÃO 

O bruxismo pode ser definido como hábito parafuncional que consiste no ato de 

ranger ou apertar os dentes. Pode ocorrer durante o sono ou em vigília. O 

bruxismo diurno é caracterizado por uma atividade semivoluntária da 

mandíbula, de apertar os dentes enquanto o indivíduo se encontra acordado, já 

o bruxismo do sono é uma atividade inconsciente de ranger ou apertar os 

dentes enquanto o indivíduo encontra-se dormindo(1,2). Apresenta etiologia 

multifatorial, podendo ser de origem local, sistêmica, psicológica, ocupacional, 

hereditária ou ainda estar relacionada a distúrbios do sono e parassomias(3,4). É 

mais comum na infância e apresenta tendência para persistir na idade adulta, 

reduzindo na terceira idade(5).  

Estudos sugerem que o bruxismo pode predispor ou perpetuar dor nos 

músculos mastigatórios, dor e ruído nas articulações temporomandibulares 

(ATM), limitações na abertura bucal, dificuldade para mastigar, degenerações 
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na ATM, cefaleia do tipo tensional, desgastes nos dentes, além de efeitos 

comportamentais e psicológicos(6-11).  

Entende-se por força máxima de mordida, a capacidade dos músculos 

elevadores da mandíbula de exercer um esforço máximo dos dentes inferiores 

contra os superiores em condições favoráveis à saúde de suas estruturas(12). A 

mensuração dessas forças exerce papel importante no diagnóstico dos 

distúrbios que afetam o sistema estomatognático(12). Dentre os vários métodos 

de mensuração desenvolvidos para a avaliação da força de mordida estão os 

gnatodinamômetros e os transdutores de força, entre outros. 

Mesmo a frequência do bruxismo na infância sendo elevada, e a presença 

desse hábito possa causar danos ao sistema estomatognático, existem poucos 

estudos na literatura que relatem quaisquer tratamentos durante esta fase (15). 

O tratamento mais comum para o bruxismo na odontologia é a utilização de 

placa oclusal rígida, mas a maioria dos estudos é realizada em pacientes 

adultos, sendo poucos os que utilizam crianças(13-18), não sendo suficientes 

para sustentar uma terapia para o bruxismo infantil. Assim sendo, o objetivo 

desse trabalho foi avaliar a variação da força de mordida após a realização de 

massoterapia e da utilização de placa oclusal em crianças bruxistas. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Nove de Julho, sob nº475626. Todos os responsáveis receberam informações 

sobre a pesquisa e assinaram termo de consentimento livre após 

esclarecimentos para autorização da participação, de acordo com a resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

Foram selecionadas crianças em tratamento na Clínica Infantil da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Nove de Julho, com idade entre 6 e 10 anos, que 

apresentavam dentição mista, com os primeiros molares em Classe I de Angle, 

com ausência de lesões de cárie e sem limitações físicas ou psíquicas que 

pudessem comprometer a realização da pesquisa. Foram excluídas as crianças 

que apresentavam disfunção temporomandibular, dor na musculatura facial, 

que faziam uso de medicamentos ou que realizavam qualquer terapia para 
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bruxismo. Dessas crianças, foram selecionadas 36 que apresentavam 

bruxismo e 12 que não apresentavam o hábito, de acordo com o cálculo 

amostral, onde foi determinado o n de aproximadamente 11,1 indivíduos por 

grupo. Foram consideradas bruxistas as crianças que apresentaram indicação 

por parte dos pais da ocorrência de apertamento ou ranger os dentes, desgaste 

incisal e/ou oclusal dos elementos dentais, seguindo os critérios da American 

Academy of Sleep Medicine (AASM) para diagnóstico de bruxismo. As crianças 

foram divididas em 4 grupos, conforme descrito no fluxograma do estudo 

(Figura 1). 

Para aleatorização das crianças bruxistas foi realizado um sorteio, onde os 

voluntários foram orientados a sortear um número contido em um envelope 

pardo, onde o número selecionado foi o número do grupo no qual o voluntário 

foi alocado, até o preenchimento de cada grupo. 

Todos os voluntários foram submetidos a duas avaliações da força de mordida, 

sendo uma inicial e outra final.  

Massoterapia 

Os voluntários do Grupo 2 foram submetidos a 15 sessões de massoterapia, 3 

vezes por semana, num total de 5 semanas, sendo que, por se tratarem de 

crianças, as sessões tiveram um aumento padronizado e progressivo da sua 

duração, com o objetivo de se conseguir  um condicionamento do voluntário e 

sua melhor colaboração, sendo a 1ª sessão com duração de 15 minutos, e a 

cada sessão foi acrescido 5 minutos até se chegar a  duração de 30 

minutos(19). O voluntário foi posicionado em decúbito dorsal em uma cadeira 

odontológica, com a cabeça apoiada no encosto em repouso. As manobras 

utilizadas sobre os músculos masseter e temporal foram de deslizamento e 

amassamento(20-22). 

Terapia com placa oclusal 

Os voluntários do Grupo 3 foram submetidos à terapia com placa oclusal, onde 

foram instruídos a utilizar o dispositivo durante o sono, 8h por noite por um 

período de 30 dias consecutivos. As placas foram confeccionadas em resina 

acrílica(14, 23), porém adicionado um parafuso expansor central para compensar 
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o crescimento e irrompimento dos dentes. Foram realizados acompanhamento 

e ajustes semanais, durante o período de 30 dias, até a finalização do 

tratamento, onde foi removida a utilização da placa(24,25). 

Avaliação da força de mordida 

Para a obtenção da força de mordida foi utilizado o dinamômetro digital modelo 

DMD (Kratos Equipamentos Industriais Ltda, Cotia, SP) adaptado para as 

condições bucais. Esse aparelho é um instrumento de medição de força 

eletrônico, composto por um garfo de mordida e um corpo digital, interligados 

por um fio. 

As mensurações foram realizadas na região de 1º molar. Os voluntários 

receberam orientações e treinamento prévio para se familiarizarem com o 

dispositivo. Foram realizados 6 registros, sendo 3 do lado esquerdo e 3 do lado 

direito, alternando os lados durante as medições. A medição foi realizada 

durante 5 segundos, e entre cada medição foi realizado um repouso de 1 

minuto.  

Os dados foram computados e submetidos a testes estatísticos com nível de 

significância de 95% (p≤ 0,05), por meio do software estatístico IBM SPSS 

Statistics 20.0. Através do teste de normalidade foi observado que os dados 

apresentavam uma distribuição normal e, portanto, foram utilizados os testes T 

e Oneway ANOVA, com pós teste de Tukey.  

RESULTADOS 

Foram avaliadas 48 crianças entre 6 e 10 anos de idade, apresentando idade 

média de 7,38 (desvio padrão = 0,815), dessas 58,3% eram do gênero 

masculino (n=28) e 41,7% do gênero feminino (n=20) ,  com valor médio da 

força de mordida inicial de 22,605KgF (desvio padrão=2,625) sendo que não 

houve associação entre a força de mordida e gênero (p=0,432) ou 

idade(p=0,414). 

A análise estatística dos dados mostrou uma diferença significante quando 

comparada a força de mordida inicial e final para os voluntários dos Grupos 2 

(p=0,001) onde foi realizada a massoterapia e Grupo 3 (p=0,007),  onde 
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utilizou-se  a placa oclusal, ocorrendo um aumento na força de mordida para 

ambos os grupos. Para os demais grupos não foi encontrada diferença 

conforme demonstrado na tabela 1. 

Tabela 1: Variação da Força de Mordida (KgF) 

Grupo Média Inicial Desvio padrão Média Final Desvio Padrão P 

1 23,176 1,528 23,239 3,446 0,951 

2 21,642 2,304 24,203 1,521 0,001* 

3 22,752 3,311 27,376 5,974 0,007* 

4 22,852 3,064 23,526 2,316 0,611 

*=p<0,005 

Teste T 

Foi observada diferença estatisticamente significante na força de mordida final 

entre os grupos (p=0,034) e quando analisados separadamente os grupos, foi 

observada diferença entre os grupos 1 e 3 (p=0,044), conforme descrito na 

tabela 2. 

Tabela 2: Variação da Força de Mordida entre os grupos (KgF). 

Grupos Inicial Final

1, 2, 3 e 4 p=0,521 p=0,034* 

1 e 2 p=0,494 p=0,920 

1 e 3 p=0,979 p=0,044* 

1 e 4  p=0,990 p=0,998 

2 e 3 p=0,735 p=0,172 

2 e 4 p=0,679 p=0,970 

3 e 4 p=1,00 p=0,068 

*=p<0,05 

Testes de ANOVA e Tukey  

DISCUSSÃO 

A determinação da força de mordida individual tem sido amplamente utilizada 

em odontologia, sendo considerada uma ferramenta importante no diagnóstico 

de distúrbios do sistema estomatognático(26). 

Vários fatores influenciam diretamente na força de mordida, o que dificulta a 

determinação de valores ditos normais. Na literatura podemos encontrar uma 

vasta gama de valores para a força de mordida(27,28), isso porque existe uma 

grande diferença nas metodologias dos estudos e também porque força de 

mordida depende de fatores como as características anatômicas e fisiológicas 

dos indivíduos, além das características mecânicas dos aparelhos utilizados 
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para sua medição(26, 30). Sendo importante ressaltar que são poucos os estudos 

que avaliam a força de mordida em crianças(28-30).  

Ainda não existe determinado na literatura um valor considerado como normal 

para crianças, porém Castelo et al. (2010) em um estudo onde avaliaram 

crianças com oclusão normal e que apresentavam dentição decídua completa e 

dentição mista, observaram um valor médio de 333.02N para as crianças com 

dentição mista, o que seria equivalente a 33,958 KgF, sendo esse valor maior 

do que o encontrado nesse estudo, onde a média foi de 22,605 KgF para as 

crianças sem bruxismo, o que pode estar relacionado com diferenças 

metodológicas dos estudos e também com a média de idade dos participantes, 

sendo importante ressaltar que por se tratarem de crianças, apresentam-se em 

fase de crescimento e desenvolvimento, o que também pode influenciar na 

força de mordida.  

Calderon et al., em 2006 realizaram um estudo para observar a influência do 

gênero e da presença de bruxismo na força de mordida em indivíduos adultos, 

e observaram que a presença deste hábito não influenciou a força de mordida 

desses indivíduos. No presente estudo, utilizando-se crianças, também foi 

observado que a presença do bruxismo não influenciou a força de mordida, 

porém a realização de medidas de tratamento e controle desse hábito 

promoveram um aumento na força de mordida desses indivíduos, o que pode 

ter ocorrido devido ao fato de que tanto a massoterapia como a utilização de 

placas oclusais possivelmente propiciaram um relaxamento muscular e uma 

desprogramação do padrão neuromuscular habitual e como consequência, 

uma melhor eficiência muscular. 

Segundo a literatura, a força de mordida está significativamente relacionada 

com a eficiência muscular e com o desenvolvimento do complexo mastigatório, 

no entanto, a diminuição da sua magnitude pode refletir em alterações no 

desenvolvimento e crescimento e relacionada com a redução da performance 

mastigatória(29). Nesse estudo observou-se um aumento na força de mordida 

após o tratamento tanto para as crianças que utilizaram a placa oclusal como 

para aquelas que receberam a massoterapia, o que pode estar relacionado ao 

fato de que essas crianças poderiam apresentar um quadro de fadiga muscular 



34 
 

e com a realização das terapias houve a melhora nesse quadro e por isso 

aumento na força de mordida.  

Além disso, foi observado um aumento significante na força de mordida das 

crianças submetidas ao tratamento com placa oclusal quando comparadas as  

crianças que não foram submetidas a nenhuma terapia. É importante ressaltar 

que não foi encontrada diferença na força de mordida entre as crianças 

bruxistas e não bruxistas antes da realização de qualquer tratamento, o que 

reflete a necessidade de mais estudos avaliando a força de mordida em 

crianças e suas possíveis interações com o crescimento e desenvolvimento 

infantil. 

Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que tanto a massoterapia 

como a utilização de placa oclusal foi capaz de promover um aumento na força 

de mordida de crianças bruxistas. 
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FIGURAS 
Figura 1: Fluxograma da condição experimental. 
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RESUMO 

O bruxismo pode ser definido como hábito parafuncional de ranger ou apertar 

os dentes, podendo ocorrer durante o sono ou em vigília. O propósito desta 

pesquisa foi avaliar o efeito da massoterapia e da utilização de placas oclusais 

sobre a atividade muscular de crianças com bruxismo. Foram avaliadas 

crianças de ambos os sexos, com idade entre 6 a 10 anos. A amostra foi 

dividida em quatro grupos, cada um contendo 12 crianças, sendo eles: Grupo 

1: crianças sem bruxismo; Grupo 2: crianças com bruxismo submetidas à 

massoterapia; Grupo 3: crianças com bruxismo submetidas à terapia com placa 

oclusal e Grupo 4: crianças com bruxismo sem intervenção terapêutica. Os 

participantes Grupo 2 foram submetidos a 3 sessões semanais de 

massoterapia, durante 5 semanas e os participantes do Grupo 3 utilizaram a 

placa oclusal durante 30 dias consecutivos. Todos os grupos foram submetidos 

à avaliação inicial e final da atividade muscular utilizando-se o dispositivo 

BiteStrip®. Os resultados obtidos foram computados e análise estatística 

realizada utilizando nível de significância de 95% (p≤0,05), onde observou-se 

diferença estatisticamente significante na atividade muscular dos participantes 

do grupo 3 (p=0,003), o que nos permitiu concluir que a utilização da placa 

oclusal promoveu uma diminuição na atividade muscular de crianças bruxistas. 

DESCRITORES: Bruxismo; Eletromiografia; Terapias complementares; Placas 

oclusais. 
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INTRODUÇÃO 

O bruxismo pode ser definido como hábito parafuncional que consiste no ato de 

ranger ou apertar os dentes. Pode ocorrer durante o sono ou em vigília. O 

bruxismo diurno é caracterizado por uma atividade semivoluntária da 

mandíbula, de apertar os dentes enquanto o indivíduo se encontra acordado, já 

o bruxismo do sono é uma atividade inconsciente de ranger ou apertar os 

dentes, podendo ocorrer a produção de sons, enquanto o indivíduo encontra-se 

dormindo (1,2). 

A etiologia do bruxismo é multifatorial, podendo ser de origem local, sistêmica, 

psicológica, ocupacional, hereditária ou ainda estar relacionada a distúrbios do 

sono e parassomias (3,4). 

O bruxismo do sono é mais comum na infância e apresenta tendência para 

persistir na idade adulta, reduzindo na terceira idade (5). A prevalência do 

bruxismo do sono em crianças, segundo a literatura, varia de 13,5 à 33%(6,7). 

A literatura sugere que o bruxismo pode predispor ou perpetuar dor nos 

músculos mastigatórios, dor e ruído nas articulações temporomandibulares 

(ATM), limitações na abertura bucal, dificuldade para mastigar, degenerações 

na ATM, cefaléia do tipo tensional, desgastes nos dentes, além de efeitos 

comportamentais e psicológicos(8-13). Sobre a musculatura, o bruxismo, pode 

provocar o aumento no tônus e na atividade muscular, sobretudo do 

masseter(14). 

A hiperatividade muscular é uma parte integrante e importante no bruxismo, por 

isso a avaliação eletromiográfica dos músculos da mastigação vem sendo 

amplamente utilizada em pesquisas sobre o tema, sendo uma ferramenta útil 

principalmente por permitir mensurar a modificação da atividade muscular 

durante um determinado tipo de tratamento(15-20), porém é uma ferramenta que 

necessita de treinamento prévio para sua utilização, devendo ser utilizada em 

ambiente controlado para que não ocorra interferência na captação dos sinais e 

também necessita da colaboração do paciente. 

Recentemente foi desenvolvido o Bitestrip® que é um dispositivo portátil, para 

ser utilizado em casa, sendo indicado para uso por profissionais que trabalhem 
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com dor orofacial ou por cirurgiões-dentistas, para avaliar o nível de atividade 

noturna dos músculos mastigatórios, que pode estar relacionado com o 

bruxismo, desordens temporomandibulares (DTM) ou outras desordens oro-

funcionais durante o sono. Ao registrar a atividade muscular determina a 

existência ou não do bruxismo, sua frequência, intensidade e o grau de 

severidade desta patologia(21).  

Devido sua etiologia multifatorial, o bruxismo apresenta várias possibilidades 

terapêuticas para tratamento e controle desse hábito, dentre elas podemos 

citar as terapias comportamentais, como a higiene do sono, técnicas de 

relaxamento, controle da ansiedade, biofeedback, hipnoterapia; terapêutica 

medicamentosa, com a utilização de antidepressivos, anticonvulsivantes, 

relaxantes musculares, ou até mesmo a aplicação de toxina botulínica; 

terapêutica odontológica, com a realização de ajustes oclusais, utilização de 

placas intra-orais ou realização de tratamento ortodôntico; técnicas 

fisioterápicas como a massoterapia, estimulação elétrica (TENS), ultrassom e 

laser, entre outras. Segundo Lobbezoo et al (22) ainda não existem evidencias 

suficientes de um modo seguro e eficaz para controle do bruxismo, seja ele 

comportamental, odontológico ou farmacológico. 

O tratamento mais comum para o bruxismo na odontologia é a utilização de 

placa oclusal rígida, mas a maioria dos estudos é em pacientes adultos, sendo 

poucos os estudos realizados crianças(23-28). Restrepo et al (2009) em revisão 

sistemática sobre tratamento do bruxismo em crianças concluíram que a 

literatura disponível não promovia um suporte adequado para o tratamento do 

bruxismo em crianças, e que a maioria dos estudos apresentava-se com pobre 

qualidade científica(29).  

A massoterapia é uma técnica fisioterapêutica utilizada no tratamento de 

patologias musculares, apresentando efeito analgésico, promove o 

relaxamento da tensão muscular, melhora da circulação local de sangue, 

prevenção da formação de aderência nos tecidos conectivos, aumento da 

produção e circulação de opióides endógenos, reparação tecidual, melhora do 

humor, melhora no sistema linfático e melhora no efeito anticoagulante(30-34), 
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porém são raros os estudos que pesquisaram o efeito da massoterapia 

especificamente sobre os músculos mastigatórios e as dores na ATM(30, 35-37). 

 Embora a frequência do bruxismo na infância seja elevada, e a presença 

desse hábito possa causar danos ao sistema estomatognático, existem poucos 

estudos na literatura que relatem tratamentos durante esta fase.  Assim sendo, 

esta pesquisa teve como objetivo a avaliar o efeito da massoterapia e da placa 

oclusal na atividade muscular em crianças bruxistas. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Nove de Julho, sob nº475626. Todos os responsáveis receberam informações 

sobre o projeto e assinaram termo de consentimento livre após 

esclarecimentos para autorização da participação na pesquisa, de acordo com 

a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

Foram selecionadas crianças em tratamento na Clínica Infantil da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Nove de Julho, com idade entre 6 e 10 anos, que 

apresentavam dentição mista, com os primeiros molares em Classe I de Angle, 

com ausência de lesões de cárie e sem limitações físicas ou psíquicas que 

pudessem comprometer a realização da pesquisa. Foram excluídas da 

pesquisa as crianças que apresentavam disfunção temporomandibular, dor na 

musculatura facial, que faziam uso de medicamentos ou que realizavam 

qualquer terapia para bruxismo. Dessas crianças, foram selecionadas 36 

crianças que apresentavam bruxismo e 12 crianças que não apresentavam o 

hábito, de acordo com o cálculo amostral, onde foi determinado o n de 

aproximadamente 11,1 indivíduos por grupo. Foram consideradas bruxistas as 

crianças que apresentaram: indicação por parte dos pais da ocorrência de 

apertamento ou ranger os dentes, desgaste incisal e/ou oclusal dos elementos 

dentais, seguindo os critérios da American Academy of Sleep Medicine (AASM) 

para diagnóstico de bruxismo. As crianças foram divididas em 4 grupos, 

conforme descrito no fluxograma do estudo (Figura 1). 

Para aleatorização das crianças bruxistas foi realizado um sorteio, onde os 

voluntários foram orientados a sortear um número contido em um envelope 
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pardo, onde o número selecionado foi o número do grupo no qual o voluntário 

foi alocado, até o preenchimento de cada grupo. 

Todos os voluntários foram submetidos a duas avaliações da atividade 

muscular, sendo uma inicial e outra final. Os grupos 1 e 4 (Controle sem 

bruxismo e Controle com bruxismo, respectivamente) foram submetidos a 

avaliação  da atividade muscular inicial e após 30 dias foi realizada a avaliação 

da atividade muscular final. 

Massoterapia 

Os voluntários do Grupo 2 foram submetidos a 15 sessões de massoterapia, 3 

vezes por semana, num total de 5 semanas, sendo que, por se tratarem de 

crianças, as sessões tiveram um aumento padronizado e progressivo da sua 

duração, com o objetivo de se conseguir  um condicionamento do voluntário e 

sua melhor colaboração, sendo a 1ª sessão com duração de 15 minutos, e a 

cada sessão foi acrescido 5 minutos até se chegar a  duração de 30 minutos 
(31).  Foi utilizada a técnica de relaxamento muscular por meio da massoterapia. 

O voluntário foi posicionado em decúbito dorsal em uma cadeira odontológica, 

com a cabeça apoiada no encosto em repouso. As manobras utilizadas sobre 

os músculos masseter e temporal foram de deslizamento e amassamento(39-41) 

(Figuras 2 e 3). 

Terapia com placa oclusal 

Os voluntários do Grupo 3 foram submetidos à terapia com placa oclusal, onde 

foram instruídos a utilizar o dispositivo durante o sono, 8h por noite e por um 

período de 30 dias consecutivos. As placas foram confeccionadas em resina 

acrílica(42), seguindo os princípios estabelecidos por Okenson(24), porém 

adicionado um parafuso expansor central para compensar o crescimento e 

irrompimento dos dentes. Foram realizados acompanhamento e ajustes 

semanais, durante o período de 30 dias, até a finalização do tratamento, onde 

foi removida a utilização da placa(43, 44). 

Avaliação da atividade muscular utilizando-se o BiteStrip® 
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Todos os voluntários foram orientados a utilizar o BiteStrip® durante uma noite 

de sono no início do tratamento e uma noite após sua finalização, para tanto o 

responsável pelo voluntário recebeu  instruções sobre a localização do músculo 

estudado e também sobre como utilizar o dispositivo segundo as orientações 

do fabricante. Sendo que, para a realização desta pesquisa o músculo 

estudado foi o Temporal do lado esquerdo (Figura 4). Esse dispositivo registra 

o número de contrações musculares acima de 30% da contração máxima 

voluntária do indivíduo, calibrada no momento de posicionamento do mesmo, e 

produz uma classificação dividida em 4 escores, dependendo do número de 

eventos contados dentro de um período de 5 horas (0 ou L = menos de 30 

eventos; 1 = de 31 à 60 eventos; 2 = de 61 à 100 eventos; 3 = mais de 100 

eventos)(45). 

Os dados foram computados e submetidos a testes estatísticos com nível de 

significância de 95% (p≤ 0,05), por meio do software estatístico IBM SPSS 

Statistics 20.0. Foi realizada estatística descritiva, o teste qui-quadrado para 

avaliar a associação entre a presença de bruxismo e o gênero, o teste de 

Wilcoxon para avaliar as variações intra-grupos e os testes de Kruskal-Wallis e 

Mann-Whitney para verificar as variações entre os grupos. 

RESULTADOS 

Foram avaliadas 48 crianças entre 6 e 10 anos de idade, apresentando idade 

média de 7,38 (desvio padrão = 0,815), dessas 58,3% eram do gênero 

masculino (n=28) e 41,7% do gênero feminino (n=20), sendo que não houve 

associação entre a presença de bruxismo e o gênero ou a idade (Tabela 1). 

Segundo a avaliação da atividade muscular 8,3% dos voluntários não 

apresentavam bruxismo (escore 0 ou L), 14,6 % apresentavam bruxismo leve 

(escore 1), 37,5% apresentavam bruxismo moderado (escore 2) e 39,6% 

apresentavam bruxismo severo (escore 3), sendo que os voluntários com 

bruxismo leve ou sem bruxismo encontravam-se alocados no Grupo 1.  

A análise estatística dos dados mostrou uma diferença significante quando 

comparada a atividade muscular inicial e final para os participantes do Grupo 3 

(p=0,003), grupo no qual utilizou-se  a placa oclusal para tratamento do 
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bruxismo e houve uma diminuição da atividade muscular. Para os demais 

grupos não foi encontrada diferença, conforme demonstrado na tabela 2. 

Quando realizada a análise entre os grupos, foi observada diferença 

estatisticamente significante entre a atividade muscular inicial e final (p<0,001), 

sendo que o Grupo 1 (não bruxistas) apresentou diferença com os demais 

grupos, tanto na atividade muscular inicial quanto na final, sendo que esses 

participantes apresentavam uma menor atividade muscular. Também foi 

observada diferença estatisticamente significante na atividade muscular final 

entre os grupos 3 e 4 (Tabela 3). 

DISCUSSÃO 

O bruxismo é um hábito parafuncinal de difícil controle, mesmo com as 

diversas possibilidades terapêuticas existentes. Em revisão sistemática 

realizada por Lobbezoo et al. em 2008, verificou-se que foram publicados 177 

artigos relacionados ao controle desse hábito nos últimos 40 anos e a grande 

maioria deles apresentava baixo nível de evidências quanto aos diferentes 

tipos de tratamento. Além disso, são escassos os estudos que avaliam de 

maneira adequada o controle desse hábito em crianças. 

Segundo Pomponio (2010), um dos tratamentos mais comuns do bruxismo do 

sono é a utilização da placa oclusal, todavia esse é um tema polêmico na 

literatura científica, apresentando resultados diferentes entre diversos estudos, 

sendo que alguns autores recomendam seu uso e outros não(43, 46).  

Restrepo et al.(46), em ensaio clínico controlado em crianças, utilizaram a placa 

oclusal rígida para tratamento do bruxismo e concluíram que a utilização da 

placa não foi eficiente na redução dos sinais de bruxismo, o que difere dos 

resultados apresentados nesse estudo, onde a utilização da placa oclusal com 

expansor promoveu uma diminuição da atividade muscular dos indivíduos 

estudados, o que demonstra uma redução da hiperatividade muscular, 

presente no bruxismo. Também foi observada uma diferença significante entre 

os indivíduos que utilizaram a placa quando comparados aos que não 

realizaram nenhum tratamento.  
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Nesse estudo os indivíduos tratados por meio da massoterapia não 

apresentaram diminuição significativa da atividade muscular avaliada com a 

Bitestrip®, o que pode ser justificado pelo fato de, devido a baixa faixa etária, os 

voluntários ficarem ansiosos para o término da sessão, sendo que essa 

ansiedade pode interferir na intensidade do bruxismo. Diferentemente do que 

acontece no paciente adulto onde o procedimento promove relaxamento do 

paciente, apresentando a técnica resultados satisfatórios para controle do 

hábito(32, 39, 41). 

A utilização da BiteStrip® demonstrou-se adequada para o objetivo do estudo, 

sendo utilizada facilmente pelas crianças, sendo útil como método auxiliar no 

diagnóstico e conduta do tratamento,  porém é uma ferramenta que fornece 

somente uma contagem de contrações musculares durante um período 

determinado. Existem outras ferramentas, como a eletromiografia e a 

polissonografia, que podem ser utilizadas e que fornecem outras informações 

sobre a atividade muscular como, por exemplo, sua amplitude e duração, 

dados que seriam úteis para a avaliação de tratamentos para bruxismo.   

Devido a ausência de estudos utilizando a  BiteStrip® em crianças, e a graças a 

realização de um estudo piloto, observamos melhores leitura quando foi 

posicionado na porção anterior do músculo temporal do que quando o 

dispositivo era posicionado sobre o músculo masseter, por isso optamos por 

posiciona-lo no músculo temporal.  Ainda não existem na literatura estudos que 

determinem o padrão normal dos músculos da mastigação em crianças, mas 

acredita-se que haja uma inversão do padrão muscular, onde o músculo que 

encontra-se com atividade dominante é o temporal e não o masseter, e isso se 

manteria até estabelecimento da dentição permanente, onde o masseter passa 

a ter a atividade dominante, tal qual observado em adultos. São necessários 

futuros estudos para se determinar as razões para essa inversão e suas 

variações de acordo com o estágio de crescimento e desenvolvimento dos 

indivíduos, assim como sua importância na dinâmica mastigatória. 

É importante ressaltar a necessidade de novos estudos avaliando a utilização 

da placa oclusal em crianças por um período maior de tempo para se observar 

se essa diminuição na atividade muscular é mantida, mesmo após o uso 

prolongado do dispositivo. 
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CONCLUSÃO 

Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que a utilização da placa 

oclusal rígida com expansor foi capaz de reduzir a atividade muscular de 

crianças bruxistas, e que o tratamento com massoterapia não alterou a 

atividade muscular de crianças bruxistas. 
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FIGURAS 

Figura 1: Fluxograma da condição experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise dos Resultados 
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TABELAS 

Tabela 1: Análise da atividade muscular observada pela BiteStrip® segundo o 

gênero, idade e grupo. 

 
Resultado do BiteStrip® 

Total   
0  1  2  3 

Gênero 
♂  3  3  10  12  28 

p=0,709 
♀  1  4  8  7  20 

Idade 

6  1  1  2  2  6 

p=0,960 

7  1  4  9  8  22 

8  2  2  5  7  16 

9  0  0  2  2  4 

10  0  0  0  0  0 

Grupo 

1  4  7  1  0  12 

p<0,001 
2  0  0  7  5  12 

3  0  0  5  7  12 

4  0  0  5  7  12 

Teste qui‐quadrado (p≤ 0,05) 
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Tabela 2: Comparação da atividade muscular inicial e final de acordo com o 

tratamento realizado 

Atividade muscular inicial X Atividade muscular final 

Grupo  P 

1, 2, 3, 4  0,077 

1  0,527 

2  0,257 

3  0,003* 

4  1,000 

*= p,0,05 

Teste de Wilcoxon  
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Tabela 3: Comparação dos diferentes tratamentos na atividade muscular inicial 

e final de acordo com o tratamento realizado. 

Grupos  Inicial  Final 

Todos  p<0,001* 

1 e 2  p<0,001*  p=0,002* 

1 e 3  p<0,001*  p=0,015* 

1 e 4   p<0,001*  p<0,001* 

2 e 3  p=0,424  p=0,295 

2 e 4  p=0,424  p=0,140 

3 e 4  p=1,000  p=0,024* 

*= p<0,05 

Teste de Kruskal‐Wallis e Teste de Mann‐Whitney 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com essa pesquisa foi possível observar que a utilização da placa oclusal 

promoveu uma diminuição na atividade muscular e um aumento na força de 

mordida de crianças bruxistas. 

A massoterapia não alterou a atividade muscular, porém promoveu um 

aumento na força de mordida dessas crianças, o que pode estar relacionado 

aos efeitos dessa terapia diretamente no músculo, promovendo um aumento da 

sua potência. Pode não ter ocorrido uma diminuição no número de eventos 

computados, porém esses eventos podem estar acontecendo com uma 

intensidade menor. 

São necessários mais estudos envolvendo crianças com bruxismo e os 

tratamentos desse hábito, para que haja uma melhor compreensão das 

alterações que esse hábito pode promover no desenvolvimento do sistema 

estomatognático. 

5.1. Limitações do estudo 

• Adesão dos participantes. 

• Manejo da criança durante o procedimento de massoterapia, onde 

devido a pouca idade, apresentavam-se ansiosas com a finalização da 

sessão.  
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ANEXO 2 – TCLE 

 
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 

DIRETORIA DA SAÚDE 
MESTRADO EM CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO 

 
Termo de Consentimento para Participação em Pesquisa Clínica: 

 
Nome do 
Voluntário:_____________________________________________________  
Endereço:__________________________________________________________
____  
Telefone para 
contato:__________________Cidade:________________CEP:________  
E-mail: 
_______________________________________________________________  
 
As Informações contidas neste prontuário foram fornecidas pela aluna Carolina Carvalho 
Bortoletto (Mestrado em Ciências da Reabilitação da Universidade Nove de Julho) e Profa. Dra. 
Sandra Kalil Bussadori, objetivando firmar acordo escrito mediante o qual, o voluntário da 
pesquisa autoriza sua participação com pleno conhecimento da natureza dos procedimentos e 
riscos a que se submeterá, com a capacidade de livre arbítrio e sem qualquer coação.  
1.Título do Trabalho Experimental: “Avaliação eletromiográfica com dispositivo portátil e da 
força de mordida em crianças com bruxismo, antes e após dois tipos de tratamento”. 
2.Objetivo: Avaliar a variação da atividade eletromiográfica do músculo masseter, e da força 
máxima de mordida, antes e depois de terapia com massoterapia e utilização da placa oclusal 
em crianças com bruxismo. 
3.Justificativa: O bruxismo é relativamente freqüente em crianças, e medidas de controle e 
tratamento devem ser tomadas. Os tratamentos não invasivos são os mais indicados. Crianças 
com pouca idade podem apresentar esse hábito, e a maturidade desta criança deve ser levada 
em conta no momento de traçar um plano de controle e tratamento. Pela pouca idade, o uso de 
dispositivos intra-orais pode trazer insucesso devido à falta de colaboração. Medicamentos que 
tendem diminuir a atividade muscular devem ser prescritos com muito critério, devido aos 
possíveis efeitos colaterais em crianças.  
4. Procedimentos da Fase Experimental:  Serão selecionadas 48 crianças, onde todas 
deverão realizar a avaliação eletromiográfica com o dispositivo Bitestrip® e também a 
avaliação da foca máxima de mordida inicial e após a terapia realizada. As crianças serão 
divididas aleatoriamente em 4 grupos, onde nos grupos I e IV não será realizado nenhum 
tratamento, no grupo II será realizada a massoterapia facial e no grupo III será realizado o 
tratamento com placa oclusal.  
Para realização da eletromiografia, o voluntário deverá dormir uma noite utilizando o dispositivo 
Bitestrip® na região do músculo masseter. Esse dispositivo é auto-adesivo e apresenta um 
visor, onde ficará registrada a atividade muscular do voluntário. Para mensurar aforça máxima 
de mordida será utilizado um gnatodinamômetro. O voluntário deverá morder o dispositivo com 
os dentes posteriores para que se registre a força exercida. Serão realizados 6 registros, sendo 
3 do lado esquerdo e 3 do lado direito, alternando os lados durante as medições.  
Nos voluntários do grupo II será realizada a massoterapia facial, que consta em 15 sessões de 
fisioterapia, 3 vezes por semana, com duração de 30 minutos, sendo realizadas manobras de 
deslizamento e amassamento, buscando o relaxamento muscular. Para os voluntários do grupo 
III será realizada a terapia com placa oclusal, que consiste na utilização de um dispositivo intra-
oral para dormir, sendo este dispositivo confeccionado em resina acrílica. O voluntário deverá 
utilizar esse dispositivo durante 30 dias consecutivos, somente para dormir.  
5.Desconforto ou Riscos Esperados: : Os voluntários não serão submetidos a riscos durante 
o período experimental, pois serão realizados somente procedimentos conservadores e não 
invasivos, buscando o relaxamento muscular. Os voluntários que utilizarão a placa oclusal 
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poderão sentir enjôo ou desconforto durante o procedimento de moldagem, o que pode ser 
controlado com técnicas de respiração. 
6. Informações: O voluntário tem garantia que receberá respostas a qualquer pergunta ou 
esclarecimento de qualquer dúvida quanto aos procedimentos, riscos benefícios e outros 
assuntos relacionados com pesquisa. Também os pesquisadores supracitados assumem o 
compromisso de proporcionar informação atualizada obtida durante o estudo, ainda que esta 
possa afetar a vontade do indivíduo em continuar participando.  
7. Métodos Alternativos Existentes: não serão utilizados métodos alternativos. 
8. Retirada do Consentimento: o voluntário tem a liberdade de retirar seu consentimento a 
qualquer momento e deixar de participar do estudo. 
9. Aspecto Legal: Elaborados de acordo com as diretrizes e normas regulamentadas de 
pesquisa envolvendo seres humanos atendendo à Resolução nº 196, de 10 de outubro de 
1996, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério de Saúde – Brasília – DF. 
10. Garantia do Sigilo: Os pesquisadores asseguram a privacidade dos voluntários quanto 
aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa. 
11. Formas de Ressarcimento das Despesas Decorrentes da Participação na Pesquisa: 
Serão ressarcidas despesas com eventuais deslocamentos. 
12. Local da pesquisa: Clínica Infantil da Universidade Nove de Julho,Rua Vergueiro, 235/249 
– São Paulo, SP. 
13. Telefones das Pesquisadoras para Contato: Profa. Dra. Sandra Kalil Bussadori (011) 
83817453 e Aluna Carolina Carvalho Bortoletto (011) 76277562 ou pelos emails 
skb@osite.com.br e carolbortoletto@ig.com.br  Qualquer dúvida, esclarecimento ou 
reclamação sobre os aspectos éticos dessa pesquisa, entrar em contato com o Comitê de Ética 
e Pesquisa da Uninove através do email comiteetica@uninove.br ou Av Francisco Matarazzo 
612, Prédio C 1º andar. 

 
 
Consentimento Pós-Informação: 
   
 
  Eu_____________________________________________________________,                              
após leitura e compreensão deste termo de informação e consentimento, entendo que a 
participação do menor, pelo qual sou responsável, é voluntária, e que posso sair do estudo a 
qualquer momento do estudo, sem prejuízo algum. Confirmo que recebi cópia deste termo de 
consentimento, e autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados 
obtidos neste estudo no meio científico, 
 
 

 São Paulo,__________ de ____________________________ de 2012. 

 

 Nome (por extenso):_____________________________________________________ 

 

 Assinatura: ____________________________________________________________ 
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