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Introdução: o bruxismo é uma alteração da funcionalidade que se enquadra na categoria: função dos movimentos 

involuntários, descritos como tiques e maneirismos que envolve contrações musculares mastigatórias repetitivas, 

composta por movimentos de apertar e ranger os dentes. Devido às múltiplas implicações que o bruxismo pode causar, 

estudos sobre a sua prevalência, principalmente em crianças, podem auxiliar na estimativa do número de crianças 

acometidas com a disfunção e estimular medidas de saúde para esta população, o que tem interessado um número 

cada vez mais crescente de profissionais e pesquisadores da área da saúde, inclusive os fisioterapeutas.

Objetivo: Realizar revisão de literatura sobre a prevalência do bruxismo em crianças. 

Métodos: Foram utilizadas as bases de dados: Medline, Lilacs, SciELO, Cochrane, SPORTDiscus, Scopus, Embase e 

ISI entre o período de 2006 a 2017. Foram utilizadas as palavras-chaves: “bruxismo”, “bruxismo do sono” e 

“prevalência”, “epidemiologia”, “estudos transversais” e as correspondentes em inglês e espanhol. Após a leitura dos 

títulos, foram excluídos artigos duplicados, irrelevantes e que não preenchiam os critérios deste estudo. Depois da 

leitura dos resumos, foram excluídos os artigos que não correspondiam ao objetivo deste estudo, restando os artigos 

para a leitura na íntegra.

Resultados: Foram identificados 3.893 artigos e, após leitura dos títulos, resumos e artigos completos, foram excluídos 

os artigos duplicados, irrelevantes e que não preenchiam os critérios deste estudo ou não correspondiam ao seu 

propósito. Somente 9 artigos que abordavam o tema prevalência do bruxismo em crianças foram selecionados para 

análise nesta revisão. A prevalência de bruxismo encontrada em crianças varia entre 3.5 e 49.6%.

Conclusão: Há necessidade de mais estudos com qualidade metodológica e que abordem o tema prevalência de 

bruxismo em crianças.
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