
Definições
Bruxismo é o ranger ou o apertar dos dentes durante o sono, quando acontece
de dia, recebe o nome de briquismo, definido como o ato de apertar os dentes.
Ele pode ser classificado em dois tipos, crônico e esporádico, este podendo ser
por tensão e estresse.

Causa
As causas do bruxismo podem variar: estresse, ansiedade, dentes
desalinhados e até problemas no sistema nervoso. Mesmo não sendo algo
grave, se não tratado, o bruxismo pode chegar a desgastar os dentes e até
afetar o osso que sustenta os dentes, destruindo o tecido da gengiva e até
causar problemas nas articulações da mandíbula.
Os sinais e sintomas de bruxismo costumam incluir: Ranger ou apertar os
dentes, dentes achatados, fraturados, lascados ou soltos esmalte dental
desgastado assim expondo camadas mais profundas do dente, aumento da
sensibilidade dentária, mandibular ou dor na face, dor na mandíbula geralmente
confundida com dor de ouvido, mas que na verdade é resultado de bruxismo,
dor de cabeça e recuos de língua.
Outros sintomas mais graves incluem: Transtornos alimentares, ansiedade,
irritabilidade, estresse e tensão, depressão, sensação de calor ou frio nos
dentes e insônia.

Tratamento
Os principais objetivos do tratamento de bruxismo são reduzir a dor, evitar
danos permanentes aos dentes e reduzir o range, uma placa para bruxismo
pode ajudar a reduzir o travamento. Existem muitos tipos delas, sendo que
algumas se encaixam nos dentes superiores e outras nos dentes inferiores,
podendo ser projetadas para manter sua mandíbula em uma posição mais
relaxada ou proporcionar alguma outra função. Se um tipo não funcionar, outro
poderá servir para aliviar a dor do bruxismo, existem muitas etapas de cuidados
que podem ser realizados em casa. Por exemplo: Aplicar gelo ou calor úmido
nos músculos da mandíbula, evitar comer alimentos mais duros, como nozes,
balas e carne, beber muita água todos os dias, dormir bastante, aprender
exercícios de alongamento físico para ajudar a restabelecer um equilíbrio
normal da ação dos músculos e articulações de cada lado da cabeça, tentar
reduzir seu estresse diário e aprender técnicas de relaxamento, relaxar o rosto
e músculos da mandíbula durante o dia. O objetivo é fazer do relaxamento
facial um hábito. A acupuntura, massoterapia e quiropraxia são recursos
terapêuticos utilizados nos tratamentos da DATM.

Complicações possíveis
Danificar definitivamente os dentes, dor de cabeça tensional, dor na face,
distúrbios que ocorrem nas articulações temporomandibulares (ATMs),
localizado em frente às orelhas.
O bruxismo não é um transtorno perigoso. No entanto, pode causar dano
permanente aos dentes e dor desconfortável na mandíbula, dores de
cabeça ou dor de ouvido. Por essa razão, é importante procurar um dentista e
buscar, em conjunto a ele, a melhor forma de tratamento.
Fontes:
https://www.minhavida.com.br/saude/temas/bruxismo;
https://www.ativosaude.com/especialistas/bruxismo/;
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