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23. HÁBITOS BUCAIS DELETÉREIS
Elaborado por:
Júnia Maria Cheib Serra-Negra (coordenadora)
Eláine Cristina Vargas Dadalto
Objetivo
A Associação Brasileira de Odontopediatria (abo-odontopediatria) tem neste capítulo
o objetivo de contribuir para a prática clínica do cirurgião-dentista quanto às questões
relevantes relacionadas aos hábitos bucais deletéreis, bem como quanto às abordagens
individuais no manejo de pacientes que os manifestam

Método
Esta investigação foi baseada nos arquivos da base de dados MEDLINE, utilizando as
palavras-chave: hábitos bucais, bruxismo, mal posicionamento lingual e hábitos de autoinjúria.

Questões relevantes
Não é raro que profissionais de saúde se deparem com crianças portadoras de hábitos
bucais em sua prática diária. A persistência de hábitos bucais indesejáveis pode interferir no
crescimento e desenvolvimento crânio-facial (ver capítulo 5), além de poder alterar o bemestar emocional ou social de crianças e adolescentes, em maior ou menor grau, de forma que
uma abordagem individualizada deve ser adotada pelos profissionais da área de saúde 1. Entre
os hábitos bucais estão incluídos: a sucção digital, a sucção de chupeta, hábitos de sugar e
morder os lábios, onicofagia, bruxismo, hábitos de auto-injúria, respiração bucal e
interposição lingual 2.

Sucção não nutritiva
Os hábitos de sucção não nutritiva (sucção de dedo e chupeta) são considerados
normais em bebês e crianças de tenra idade

3,4

. Usualmente estão associados com a

necessidade de satisfação afetiva e de segurança 2,5 Esta necessidade de gratificação oral pode
ser preenchida com a prática do aleitamento materno2,4,6,7.Crianças amamentadas no peito por
pelo menos seis meses estão menos propensas a desenvolverem hábitos de sucção não
nutritiva 2. A chupeta é o tipo de hábito de sucção mais prevalente entre as crianças5. É
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aconselhável evitar a oferta da chupeta nos primeiros dias de vida, para que a amamentação
natural possa ser bem estabelecida

6,10,11

. Alguns autores relacionam a chupeta como a causa

do desmame precoce do peito, enquanto vários estudos têm concluído que não há
interferência se a mãe está motivada para amamentar, mas o uso intenso da chupeta pode ser
um indicador de dificuldades na amamentação, para quem as ações de apoio profissional
devem ser direcionadas 7,8,9.
A prática de hábitos de sucção não nutritiva pode trazer problemas a longo prazo, o
que leva alguns profissionais a recomendarem que a idade de 3 anos seja considerada a época
limite para sua eliminação na vida da criança

2,5,12

. Trabalhos recentes demonstram que se os

hábitos de sucção não nutritiva forem removidos até a idade de 2 anos existe a chance de
auto-correção de possíveis desarmonias nas arcadas dentárias conseqüentes dos mesmos 13,14.

Bruxismo
Bruxismo é uma parafunção relacionada à distribuição desarmônica de forças, levando
ao atrito de contato das superfícies oclusais dos dentes, podendo ocorrer o ranger ou o
apertamento dos dentes, em vigília ou durante o sono

15,16,17

. Sua etiologia é multifatorial,

estando relacionada a alguns fatores neuropsicológicos (estresse emocional, traços de
personalidade, injúrias cerebrais por traumatismo, alterações neurológicas)15,1, a fatores
morfológicos (maloclusões, forças musculares)

19,20

e a fatores culturais (acúmulo de tarefas

desenvolvidas pela criança, estímulos luminosos e sonoros no quarto de dormir)21,22. O hábito
de bruxismo pode estar associado a algumas complicações: desgastes dentais, cefaléias,
alterações temporomandibulares e dores nos músculos mastigatórios

17,23,24,25,26

. Evidências

preliminares sugerem que o bruxismo na infância é uma condição auto-limitante que não
progride para o bruxismo no adulto. Entretanto, traços de personalidade na criança podem
persistir no indivíduo adulto, o que poderia favorecer a manutenção do hábito de bruxismo da
infância à vida adulta

18,27

.

O bruxômano tende a um perfil, associado a traços de

personalidade relacionados à alta responsabilidade, ansiedade e dificuldade de lidar com a
agressividade (neuroticismo) e estresse 18,28. O uso de placas mio-relaxantes em crianças deve
ser avaliado caso a caso, considerando que o profissional está lidando com um ser em
crescimento e este tratamento poderia causar iatrogenias

29

. Acompanhamento psicológico é

18

recomendado para o portador de bruxismo .
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Interposição lingual
A interposição lingual, o desvio do padrão normal da deglutição e a respiração bucal
podem estar associadas à presença de mordida aberta anterior, alterações na fala e protrusão
dos incisivos superiores

30,31,32

. O manejo destes hábitos consiste em terapias miofuncionais,

aparelhos ortodônticos e por vezes intervenções cirúrgicas

12

. A respiração bucal requer uma

avaliação prévia da criança pelo pediatra, otorrinolaringologista ou alergologista e uma
abordagem multiprofissional na sua reabilitação 13.

Hábitos de auto-injúria
Hábitos de auto-injúria ou de auto-mutilação podem resultar em danos físicos,
encontrados raramente em crianças normais

33

. Entretanto, este comportamento pode estar

associado a quadros de deficiência mental, desordens psiquiátricas, distúrbios de
desenvolvimento e algumas síndromes

33,34,35

. O tratamento para esta alteração inclui uso de

medicamentos que atuam na modificação do comportamento e contenções físicas

35

.

Protetores bucais de borracha, aparelhos intrabucais, protetores labiais, monitoramento das
lesões, odontoplastia e até mesmo extrações são algumas medidas adotadas por profissionais
para proteger o paciente 36. Alguns hábitos como lamber ou descamar os lábios são costumes
relativamente benignos quando relacionados aos efeitos que afetam a dentição36. Hábitos
severos de morder lábios e língua estão associados a profundas desordens neurológicas e
graves alterações cerebrais 33,36.
A presença de hábitos bucais pode desencadear deformações dentoalveolares ou
esqueléticas em alguns pacientes37. Esta alteração está relacionada à freqüência, duração,
direção e intensidade do hábito, que deve ser avaliada pelo dentista 12,32. Dentre as mudanças
dentoalveolares ocorridas por conseqüência de hábitos bucais, destaca-se: mordida aberta
anterior e posterior, interferência no posicionamento normal dos dentes e na erupção dos
mesmos, alterações no crescimento ósseo e mordidas cruzadas

37,38,39

. O dentista deve

conscientizar o paciente e sua família prestando informações sobre as conseqüências de um
hábito 5,12,40,41. Pesquisas revelam que quando a família busca ajuda do dentista para tratar de
crianças com hábitos bucais, ela já tentou outras estratégias de remoção de hábitos, incluindo
punições e castigos

41

. Crianças que foram forçadas ou punidas para retirada de hábitos de

sucção tendem a apresentar hábitos de morder (onicofagia, morder cabelo, objetos, roupas,
lábios e bochechas)41. Para o tratamento de controle dos hábitos bucais propõe-se:
aconselhamento do paciente e de seus pais, técnicas de modificação de comportamento,
acompanhamento psicológico, terapia miofuncional e terapia com aparelhos 12.
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