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INTRODUÇÃO 

Desordens Temporomandibulares (DTM) é o termo utilizado para representar um 

conjunto de distúrbios funcionais do sistema mastigatório (GRIFFITHS, 1983; OKESON, 

2008). As DTM possuem etiologia complexa e multifatorial, podendo apresentar-se em 

decorrência, por exemplo, de atividades parafuncionais. As atividades parafuncionais são 

caracterizadas por quaisquer atividades que não sejam consideradas funcionais, como a 

mastigação, fala e deglutição (OKESON, 2008). 

O bruxismo é definido pela Academy of Prosthodontics (2017, p. 17) como um 

“hábito oral parafuncional e involuntário caracterizado pelo rítmico ou espasmódico ranger, 

apertar ou cerrar de dentes”, podendo ocorrer durante o sono ou vigília. Ambos tipos de 

bruxismo, sono ou vigília, retratam uma atividade dos músculos mastigatórios, entretanto o 

bruxismo do sono (BS) é caracterizado como rítmico (fásica) ou não rítmico (tônica) ao 

dormir e não é um distúrbio do movimento ou distúrbio do sono em indivíduos saudáveis, 

enquanto o bruxismo de vigília é caracterizado por contato dentário repetitivo e/ou 

imobilização da mandíbula quando o indivíduo está acordado e não é um distúrbio do 

movimento em pessoas saudáveis (LOBBEZOO, 2018).  

A classificação do bruxismo é dividida em primária e secundária: a primária é o 

bruxismo crônico, controlado pelo sistema nervoso central e sem nenhuma causa aparente, 

enquanto a secundária está associada a distúrbios neurológicos, psiquiátricos, do sono ou 

ainda em associação com substâncias ou medicamentos (POLMANN, 2019; SHETTY, 

2011; SOUZA, 2021). A etiologia desse hábito parafuncional é considerada multifatorial, 

com envolvimento de fatores psicossociais, ambientais, biológicos, genéticos e anomalias 

no nível de neurotransmissores e/ou exógenos como uso de substâncias e medicações 

(HOZ-AIZPURUA, 2011; POLMANN, 2019; SOUZA, 2021). 



Fatores psicossociais como estresse, ansiedade e depressão são elementos 

presentes cada vez mais na população (WIECKIEWICZ, 2014). Desta forma, este estudo 

tem por objeto avaliar a associação entre bruxismo e fatores psicossociais.  

 

METODOLOGIA  

Foi realizada uma revisão narrativa de literatura através das bases de dados 

PubMed, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Web of Science. Ademais, uma 

pesquisa adicional de literatura cinzenta foi feita através do Google Scholar.  

Estratégias de busca eletrônica foram elaboradas a partir de Descritores em 

Ciência da Saúde (DeCS), as quais são: bruxismo, bruxismo do sono, articulação 

temporomandibular, síndrome da articulação temporomandibular, impacto psicossocial, 

estresse e ansiedade. Quando necessário, os termos descritos foram adequados para 

Medical Subject Headings (MeSH).  

A seleção foi feita através de leitura prévia do título e resumo. Não houve limitação 

com base no delineamento do material escolhido, quanto ao idioma e data de publicação, 

entretanto preconizou-se artigos atuais.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Um total de 8 textos foram incluídos para a elaboração dessa revisão narrativa de 

literatura. Além da estratégia de busca foram considerados textos indicados e referências 

dentro dos próprios artigos analisados.   

Fatores psicossociais é um termo amplo que aborda questões psicológicas como 

ansiedade, estresse, distúrbios do humor, emoções, entre outros e questões sociais como 

a interação dinâmica entre o indivíduo e seu trabalho (REIS, 2010). Entretanto, em grande 

parte dos estudos abordados o termo “fatores psicossociais” é usado para tratar as 

questões psicológicas sofridas por um determinado grupo de pessoas, nem sempre 

levando em consideração o fator social do trabalho e sim questões amplas como estudo, 

cultura, condição econômica, entre outros (MANFREDINI e LOBBEZOO, 2008). 



Universitários são um grupo populacional que, devido à alta demanda acadêmica e 

privação do sono, vivem sobre grande estresse e ansiedade (BEZERRA, 2012). Costa, et 

al. (2017) realizam um estudo com acadêmicos analisando estresse e bruxismo onde 

43,1% relatam ter o hábito de ranger os dentes. O estudo apresenta que não há 

associação entre bruxismo e estresse (p=0,325), mas salienta a necessidade de outros 

estudos devido ao tamanho amostral obtido (COSTA, 2017). Bezerra et. al, (2012) em seu 

estudo, também com estudantes, mostra que 62,5% apresentam DTM, mas no contexto 

geral, identificaram que 61,3% possui tensão emocional e 36,3% o hábito de ranger ou 

apertar os dentes.  

Situações socioeconômicas são consideradas em estudos como um potencial fator 

psicossocial que afeta a saúde humana (MANFREDINI e LOBBEZOO, 2008). Martins, et. 

al, (2007) analisam a classe econômica de 354 famílias da zona urbana de uma cidade no 

interior de São Paulo e associam a classe econômica e estresse na ocorrência de DTM. 

No estudo não houve associação entre classe econômica e DTM, mas houve entre DTM e 

estresse. Ao analisar o questionário aplicado, os autores comentam que a maioria dos 

indivíduos com DTM relatou experimentar tensão emocional e bruxismo.  

Fatores psicológicos relacionados a estresse, medo e ansiedade foram 

desencadeados com a chegada da pandemia de COVID-19 no ano de 2020 (ALMEIDA-

LEITE, 2020). Um estudo feito por Emodi-Perlman, et. al (2020) mostrou que ansiedade, 

depressão e preocupações pessoais como finanças, saúde e relacionamentos aumentou a 

prevalência de bruxismo e DTM nos países da Polônia e Israel. Os poloneses 

apresentaram um maior agravamento dos sintomas, 34% dos respondentes relataram 

agravamento na DTM, 34% no bruxismo de vigília e 28% no bruxismo do sono. Enquanto 

para os israelenses o agravamento da DTM foi de 15%, bruxismo de vigília de 16% e 

bruxismo do sono de 13%.  

Polmann, et. al (2019) traz por meio de uma revisão sistemática de literatura 

resultados conflitantes em relação a associação entre bruxismo do sono e ansiedade. Oito 

estudos foram analisados, não havendo padronização para exames clínicos e questionário. 

Não houve evidências suficientes para que se possa chegar a uma conclusão sobre a 

associação. Resultado semelhante foi descrito por Manfredini e Lobbezoo em 2008, onde a 

subjetividade da declaração de bruxismo autorreferido é um possível viés para os estudos, 

enfraquecendo as evidências da correlação dele com fatores psicológicos.  



 

CONCLUSÃO 

O bruxismo é uma atividade abstrusa onde seus fatores predisponentes ainda se 

encontram em um estágio de aprendizagem. Fatores psicossociais são considerados 

etiológicos no bruxismo, entretanto, ao deparar-se com a literatura ainda há lacunas em 

relação ao assunto. São necessários mais estudos sobre o bruxismo para se entender 

melhor a atividade parafuncional, bem como evidências concretas que corroborem uma a 

associação dele com fatores psicossociais. Ademias, o termo psicossocial é amplo, sendo 

necessário destrincha-lo para que os elementos psicológicos sejam estudados e a 

associação exibida ou não.  
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