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O bruxismo é um hábito parafuncional, que clinicamente na criança pode ser relacionado com 
níveis de desgaste da superfície dentária e com desconfortos musculares e articulares. A etiologia 
do bruxismo é multifatorial, atribuída a fatores locais, sistêmicos, psicológicos e hereditários. Este 
trabalho teve por objetivo estudar as principais características do bruxismo em crianças associando-o 
com o estado de saúde dos pacientes. A amostra foi compota de 50 crianças bruxistas na faixa etária 
de 4 a 10 anos de idade, bem como seus pais. Foi aplicado um questionário com perguntas abertas e 
fechadas versando sobre as características do hábito em cada criança. Dentre as crianças avaliadas, 
84% apresentavam no momento da aplicação do questionário o hábito do bruxismo, sendo que 
em 96% o hábito era de execução noturna, ocorrendo todos os dias em 64 % das crianças. O sono 
destas crianças na sua maioria (64%) era agitado. A maioria delas apresentaram comportamento 
agitado (68%), e realizavam atividades extra-escolares em 55% dos casos. Os pais não apresentaram 
correlação entre o aparecimento do bruxismo e situações específicas dentro da família em 55% dos 
casos. A ocorrência de outras pessoas da família com o hábito do bruxismo foi de 75%. Todas as 
crianças da amostra apresentaram algum grau de desgaste. Concluiu-se um grande predomínio do 
bruxismo noturno, tendo as crianças comportamento e sono agitado. O desgaste dentário foi um 
achado muito comum, sendo o bruxismo frequente em outros membros familiares.


