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Resumo 

 

Introdução 

Hábitos parafuncionais como o bruxismo podem aumentar a atividade e o volume dos 

músculos mastigatórios, mas seu efeito resultante sobre a força de mordida em sujeitos 

reabilitados com próteses implantossuportadas ainda não está claro. Este trabalho tem por 

objetivo avaliar a relação entre força máxima de mordida (FMM) e presença de bruxismo em 

adultos reabilitados com prótese fixa implantossuportada (unitária ou total tipo protocolo), 

controlando gênero, índice de massa corpórea (IMC) e tipo de prótese.  

 

Metodologia 

Os dados clínicos são derivados dos bancos de dados gerados a partir de dois projetos 

de pesquisa clínica: “Influência da espessura de revestimento estético e da força de mordida 

na falha de próteses totais fixas implantossuportadas” (CEP 1296/08) e “Influência do 

bruxismo e da força de mordida no prognóstico de implantes curtos unitários em região 

posterior” (CEP 10/05073). Os procedimentos clínicos para a coleta de dados foram: 

 Exame clínico: anamnese, exame odontológico e variáveis antropométricas; 

 Diagnósticos de bruxismo noturno: considerados positivos o auto-relato de ruídos de 

ranger de dentes, questionários publicados na literatura e utilizados clinicamente (Pintado 

et al., 1997; Kato et al., 2001; Romprè et al., 2007; American Academy of Sleep Medicine 

et al., 2008; Winocur et al., 2011) e atividade muscular atividade do m. masseter de acordo 

com o uso de BiteStrip® (SLP Ltd., Israel) (Shochat et al., 2007); 
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 Registro da FMM: com um transdutor de força compressiva de arco cruzado (Hatch et al., 

2001). O maior valor entre cinco tentativas foi registrado como a força máxima de mordida 

do sujeito. 

 

Resultados 

A média da FMM foi mais alta nos sujeitos do sexo masculino (547,6 N) do que em 

mulheres (378,2 N). Não houve diferença de FMM em função de escores de BiteStrip®, auto-

relato de bruxismo ou tipo de prótese sobre implantes. 

 

Conclusão 

Não parece haver relação entre os variáveis FMM, BiteStrip® e auto-relato de 

bruxismo nesta amostra parcial de sujeitos reabilitados com prótese fixa implantossuportada. 

 


