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Introdução. O bruxismo constitui uma atividade muscular repetitiva da mandíbula caracterizada pelo apertar e/
ou ranger dos dentes que pode ocorrer durante o sono e vigília, cuja prevalência em adultos corresponde a aproxi-
madamente 8% e 20%, respectivamente. Os fatores psicossociais, fisiopatológicos e morfológicos estão associados 
à origem do bruxismo, que pode gerar auto-percepção negativa do impacto social e qualidade de vida relacionada 
às condições de saúde bucal e sintomas depressivos, como irritabilidade e fadiga. Além disso, sugere-se que o bru-
xismo, em especial o severo, é potencialmente prejudicial para a saúde bucal pelos efeitos desagradáveis no sistema 
estomatognático, como desgastes anormais e excessivos dos dentes, quebra de restaurações e outros. Objetivo. 
Comparar duas intervenções de fisioterapia nos desfechos saúde bucal e depressão em indivíduos com bruxismo. 
Método. Participaram do estudo 48 indivíduos com diagnóstico de bruxismo, encaminhados pelo Departamento de 
Dentística da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, que foram distribuídos aleatoriamente em dois 
grupos: Grupo 1 (n=24) que foi submetido a técnicas de massagem e exercícios de alongamento muscular e Grupo 2 
(n=24) que realizou terapia de relaxamento muscular progressivo e imaginação. A qualidade de saúde bucal foi avalia-
da pelo Perfil de Impacto de Saúde Bucal (OHIP-14) e a depressão pelo Inventário de Depressão de Beck. Ambas 
as intervenções abrangeram 12 sessões individuais, com duração de 40 minutos cada, duas vezes por semana. Foi 
considerado nível de significância α=5%. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (protocolo nº 209369/2013) e registrado no ClinicalTrials.gov (NCT01778881). 
Resultados. Após seis semanas, ambos os grupos melhoraram a saúde bucal e depressão (p<0,05). Os ganhos 
clínicos nos Grupos 1 e 2 foram: saúde bucal  (14 – 30%) e depressão (41 – 55%), respectivamente. Na avaliação en-
tre grupos não foi observada, diferença estatisticamente significante (p>0,05) para a saúde bucal (média da diferença 
de -3,4 pontos; IC a 95% -7,3 a 0,5) e depressão (média da diferença de -2,2; IC a 95% -5,5 a 1,1). Conclusão. Os 
dados sugerem que as duas intervenções de fisioterapia: massagem com exercícios e relaxamento com imaginação, 
apresentam efetividade similar na melhora da qualidade de saúde bucal e sintomas de depressão em indivíduos com 
bruxismo.
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