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RESUMO
Objetivo: Investigar a existência de uma possível associação entre os sintomas da
Síndrome do Ardor Bucal (SAB) e condições psicológicos como depressão, estresse e
ansiedade. Métodos: O estudo foi do tipo longitudinal prospectivo e a amostra foi
constituída por pacientes atendidos pelo Serviço de Diagnóstico Oral da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, de 2014 à 2015. A amostra foi dividida em dois
grupos: (1) SAB e (2) Ardor Bucal Secundário (ABS), de acordo com anamnese, exame
clínico e exames laboratoriais realizados. Foram aplicados inventários validados de
depressão, ansiedade e estresse, antes e após os tratamentos para o ardor. O estudo foi
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composto por 30 pacientes (10 portadores da SAB e 20 da ABS), os grupos exibiram
média de idade superior a 55 anos, sendo a maioria do sexo feminino (90% em ambos
os grupos) no período de menopausa. Resultados: Ardência foi o sintoma mais relatado
pelo grupo SAB (90%) e a língua, o local mais referido (80%). Quanto ao aspecto
psicológico com relação à SAB, o nível de estresse do grupo, antes do tratamento, foi
igualmente distribuído entre sem estresse (40,0%) e estresse físico (40,0%), a maioria
dos pacientes apresentou ausência de depressão (70%) e ansiedade mínima (60%). Após
tratamento, maior parte do grupo SAB apresentou-se sem estresse (63,6%), sem
depressão (60,0%) e também com grau de ansiedade mínima (70,0%). Discussão: Foi
observado que, independente da condição clínica do indivíduo, o grau de estresse,
depressão e ansiedade não interferiram estatisticamente na diminuição dos sintomas da
SAB.
Palavras-chave: síndrome da ardência bucal, etiologia, ansiedade, depressão, estresse.

ABSTRACT
Objective: To investigate a possible association between Burning Mouth Syndrome
(BMS) and psychological factors such as depression, stress and anxiety. Methods: The
study was a prospective longitudinal type and the sample consisted of patients of Oral
Diagnosis Service of the Federal University of Rio Grande do Norte, from 2014 to
2015. The sample was divided into two groups: (1) BMS and (2) Secondary Burning
Mouth (SBM), according to medical history, clinical examination and laboratory
examinations. Inventories were applied validated depression, anxiety and stress before
and after the treatments for burning. The study consisted of 30 patients (10 patients with
BMS and 20 with SBM), the group exhibited an average age over 55 years, mostly
female (90% in both groups) in menopausal period. Results: Burning was the most
reported symptom by BMS group (90%) and the site, was the tongue (80%). As for the
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psychological aspect regarding the BMS the stress level of the group, before treatment,
was equally distributed between no stress (40.0%) and physical stress (40.0%); most of
the patients had no depression (70%) and minimal anxiety (60%). After treatment, most
of the BMS group performed without stress (63.6%), no depression (60.0%) and with a
minimum degree of anxiety (70.0%). Discussion: We found that, regardless of the
clinical condition of the individual, the degree of stress, depression and anxiety not
statistically interfered in decreasing the symptoms of BMS.
Key-words: burning mouth syndrome, etiology, anxiety, depression, stress.
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INTRODUÇÃO
A Síndrome do Ardor Bucal (SAB), atualmente, é considerada uma desordem
multifatorial com bases psicológicas¹. É, tipicamente, caracterizada pela sensação de
queimação, ardência e/ou prurido que acomete toda a boca e que ao exame físico não há
sinais de causa orgânica². Geralmente, a sintomatologia é caracterizada como contínua e
sua intensidade vai de moderada a grave. Pode apresentar picos de exacerbação durante
o dia e ao entardecer³, podendo estar associada também distúrbios de sono4.
A etiologia da SAB ainda é desconhecida5 e, embora classificações etiológicas
tenham sido publicadas, ainda não há clareza quanto à verdadeira causa da síndrome6,
portanto, não há um entendimento de que condições sistêmicas ou locais possam estar
causando essa sintomatologia7.
Algumas pesquisas sugerem que essa síndrome seja uma condição neuropática,
associada à presença de alterações psicológicas8. Problemas como depressão e
ansiedade desempenhariam importante papel na modulação da dor, sendo capazes de
aumentar ou diminuir a transmissão nervosa dos receptores de dor periféricos e desse
modo, modificar a percepção individual da dor6.
A observação clínica de pacientes com SAB tem mostrado que o
desenvolvimento da síndrome pode estar relacionado com o perfil psicológico e/ou
psiquiátrico do indivíduo9. A baixa qualidade de vida, quadros de ansiedade, depressão
e somatização são, frequentemente, associadas a esta desordem¹. O que ainda não está
esclarecido é se as condições psicológicas poderiam levar ao quadro da SAB ou se são
apenas consequências da doença7 e, além disso, ainda faltam evidências científicas que
comprovem, de fato, uma relação causa-efeito entre os fatores psicológicos e o
surgimento da SAB, o que torna a síndrome um verdadeiro desafio diagnóstico e
terapêutico para a odontologia10, 11.
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A SAB acomete mais o sexo feminino12, com prevalência estimada de 2,5 a
5,1% das mulheres13 e atinge, em sua maioria, mulheres na pós-menopausa com idade
acima dos 55 anos14. A sensação de ardor é distribuída bilateralmente7 e não segue
limites anatômicos, porém alguns locais são mais relativamente afetados, como a língua
(ápice, dorso e borda lateral), os lábios e o palato, respectivamente¹5.
Ainda não existem padrões para os critérios de diagnóstico e estudos com
abordagens diferentes já tentaram formar uma definição consistente para esta doença
crônica7. Porém, apesar das pesquisas sobre a SAB estarem progredindo, ainda não é
possível o estabelecimento de uma base de literatura abrangente5.
O seu diagnóstico, atualmente, é feito por exclusão1. Portanto, caso um
indivíduo não apresente doenças locais ou sistêmicas, o diagnóstico da SAB ou do
Ardor Bucal Primário pode ser confirmado, desde que sua sintomatologia esteja ligada a
fatores idiopáticos14. Caso contrário, o paciente é acometido por um Ardor Bucal
Secundário (ABS), o qual a ardência se dá em decorrência a condições patológicas
sistêmicas ou locais7, 16.
A SAB tem um impacto negativo sobre o bem-estar dos pacientes e influencia a
qualidade de vida dos indivíduos portadores. É diante destes desafios que a SAB deve
ser tratada como um transtorno num contexto amplo, e devido à falta de clareza em
vários aspectos da doença, devem ser oferecidas alternativas para atenuar os sintomas
da SAB em seus pacientes15.
Algumas terapias incluem o laser diodo de baixo nível de energia, o qual
demonstrou a eficácia no tratamento da SAB com resultados satisfatórios17, o cloridrato
de benzidamina, extrato de capsaicina, benzodiazepínicos e antioxidantes com o ácido
alfa-lipóico18, 19, 20 e o chá de camomila, que tem efeito analgésico21 e auxilia na redução
dos efeitos da queimação em parte dos pacientes.
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Diante disso, esta pesquisa objetivou investigar a existência de associação entre
os sintomas da SAB e fatores psicológicos como depressão, estresse e ansiedade.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sob protocolo de número
053.259.122.000.5537. Através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE), os objetivos da pesquisa foram explicados aos envolvidos no estudo, sendo
solicitadas suas assinaturas ao concordarem em participar do trabalho. Após assinado o
TCLE, a coleta de dados foi então realizada na clínica de Diagnóstico Oral da UFRN,
em local reservado, visando o respeito e a privacidade do paciente.
O estudo foi do tipo longitudinal prospectivo, uma vez que os dados do estudo
foram coletados em dois momentos e a população foi constituída por todos os pacientes
com queixa de ardor bucal, registrados e atendidos no Serviço de Diagnóstico Oral da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), durante os anos de 2014 e
2015. No primeiro momento, a amostra foi composta por apenas um grupo. Para cada
paciente, foi realizada a anamnese, preenchimento de ficha de coleta de dados, exame
clínico extra e intra-oral, bem como a solicitação dos seguintes exames laboratoriais:
hemograma completo; glicemia; colesterol total e frações; triglicérides; ferritina;
vitamina B12; ácido fólico; zinco; níveis séricos de transaminase glutâmica oxalacética
(TGO) e de transaminase glutâmica pirúvica (TGP); gamaglutamil transderase (GGT);
anticorpos antinucleares (ANA); ureia; creatinina; dosagens dos níveis séricos de
cortisol e DHEA; e avaliação das alterações hormonais indicativas de menopausa em
mulheres. Os exames solicitados foram realizados em parceria com a Faculdade de
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Farmácia da UFRN, seguindo protocolo padrão para todos os pacientes a fim de evitar
vieses nos resultados dos mesmos.
No segundo momento, após resultados dos exames, a amostra foi dividida em
dois grupos, respeitando o diagnóstico dos pacientes: Grupo SAB – Pacientes com
diagnóstico de Síndrome do Ardor Bucal; Grupo ABS – Pacientes com diagnóstico de
Ardor Bucal Secundário.
Os pacientes incluídos na pesquisa responderam a inventários validados para
avaliação dos níveis de depressão (Beck Depression Inventory – BDI)22; estresse
(Inventário de Sintomas de Stress do Lipp - ISSL)23 e ansiedade (Becky Anxiety
Inventory - BAI)24, sendo o avaliador calibrado por um psicólogo.
Para avaliar a eficácia dos tratamentos que seriam utilizados para alivio dos
sintomas da SAB, foi aplicada uma Escala Visual Analógica (EVA), antes e após quatro
semanas de tratamento. A EVA é um instrumento importante na aferição da intensidade
da dor, sendo útil também para mostrar quais tratamentos têm obtido os melhores
resultados, de acordo com o grau de melhora ou piora da dor (Figura 1). O pesquisador
questionava ao paciente quanto a intensidade do sintoma, sendo que 0 era a nota mínima
(ausência de dor) e 10, o nível de dor máxima suportada pelo paciente.
Após a primeira aplicação dos questionários e da EVA, a terapêutica foi
instituída (bochecho com chá de camomila – T1 ou aplicação de laser de baixa potência
– T2). A escolha do tratamento para cada paciente se deu por conveniência, visando a
possibilidade do sujeito se deslocar até a Faculdade de Odontologia durante 4 semanas.
Caso o paciente pudesse comparecer aos retornos na Clínica de Diagnóstico Oral da
UFRN era realizada uma aplicação de laser a cada semana, totalizando 4 sessões e, caso
não, era prescrito o chá de camomila para que o próprio sujeito pudesse usar o
medicamento sem que precisasse sair de sua residência. O quadro 1 mostra o protocolo
de utilização do chá de camomila e o quadro 2, o protocolo de aplicação do laser.
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O pesquisador prescrevia o chá de camomila em receituário simples,
recomendando que o paciente fizesse 1 litro de chá e armazenasse na geladeira, fazendo
o bochecho de um copo 3 vezes ao dia durante 1 mês.
Quanto ao uso do laser de baixa intensidade, o aparelho utilizado foi o modelo
BioWave de Classe 3B (KONDORTECH Equipamentos Odontológicos Ltda., São
Carlos, São Paulo, Brasil) no modo contínuo. O sistema oferece uma potência de 30mw,
emitindo um comprimento de onda de 660nm, fluência de 3J/cm² e tamanho de spot de
3mm (Quadro 2). Todos os cuidados de biossegurança recomendados para a aplicação
de laserterapia, como óculos de proteção para paciente e profissional e irradiações em
locais apropriados foram adotados neste estudo.
Ao final do tratamento, os pacientes responderam novamente a escala de dor
analógica (para comparar com a primeira escala e observar a melhora ou não do
paciente) e os inventários de avaliação psicológica foram aplicados novamente, os
mesmos aplicados no início, para comparação do estado psicológico do paciente quando
antes e depois do tratamento.
Para a análise dos dados, foi realizada uma estatística descritiva para a
caracterização da amostra e, para de verificar se as condições psicológicas estavam
associadas aos sintomas, realizou-se o teste de Mann-Whitney com nível de
significância de 5%.

RESULTADOS

A amostra foi composta por 30 pacientes com queixa de ardor bucal, sendo estes
divididos em dois grupos (tabela 1): grupo SAB (pacientes portadores da Síndrome do
Ardor Bucal) composto por 10 pacientes (33,3%), e grupo ABS (pacientes
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diagnosticados com Ardor Bucal Secundário) composto por 20 pacientes (66,7%),
segundo classificação após os exames clínico-laboratoriais mencionados.
Quanto às características sócio-demográficas da amostra (tabela 1), a média de
idade dos pacientes foi de 56,2 (±13,49) para SAB e 57,8 (±14,8) para ABS. A maior
parte da amostra, tanto do grupo SAB quanto do grupo ABS, foi composta 90% pelo
sexo feminino, estando todas as portadoras de SAB em estado de menopausa (100%) e a
maioria das pacientes do grupo ABS também no mesmo estado (83,3%).
Conforme mostra a tabela 2, quanto a sintomatologia mais referida pelos
pacientes do grupo SAB, a ardência foi o sintoma mais citado (90,0%), e a localização
mais acometida foi a língua (80,0%), seguida pelo palato (30,0%).
Conforme a tabela 3, no grupo ABS, parte dos pacientes (45%) apresentou
algum tipo de doença associada ao ardor, estando a queilite actínica, a candidíase e a
estomatite nicotínica presentes nesse grupo. Outra parte (55%) não apresentou doença
local ou sistêmica, porém, pode ter apresentado alguma anormalidade nos exames
laboratoriais ou fazer uso de medicamento de forma continuada. A maioria dos
pacientes, que apresentou ou não alguma enfermidade, fazia uso de algum tipo de
medicação (80,0%), como anti-hipertensivos, ansiolítico, benzodiazepínicos ou
protetores gástricos, sendo estes os medicamentos relatados.
Segundo a tabela 4, a maior parte dos pacientes com SAB foi tratado com chá de
camomila (70%), seguido do tratamento com laserterapia (30%).
Foram analisadas as médias de escalas de dor antes e após os tratamentos dos
pacientes com SAB e, de acordo com a tabela 5, a média da intensidade de dor antes do
tratamento foi de 7,5 e depois foi de 5,2.
Quantos aos inventários aplicados antes e após os tratamentos, a tabela 6 mostra
os seguintes resultados: a maior parte dos pacientes do grupo SAB apresentou estresse
(60%) antes do tratamento e após o mesmo, a maioria dos pacientes do grupo SAB
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apresentou-se sem estresse (63,6%). Com relação ao grupo ABS, na primeira aplicação
do questionário, o número foi equilibrado, estando 50% dos pacientes sem estresse e
outros 50% com estresse. Na segunda aplicação – ou seja, após o tratamento – a maior
parte do grupo apresentou estresse (61,9%).
Quanto à depressão, a maioria dos pacientes do grupo SAB e do grupo ABS não
apresentou grau de depressão (70,0% e 65,0%, respectivamente) antes do tratamento e o
quadro se repetiu, estando os pacientes sem depressão (60,0% e 55,0%) também, após o
tratamento.
Sobre os quadros de ansiedade, a maior parte tanto do grupo SAB quanto do
grupo ABS, apresentou uma ansiedade de grau mínimo (60,0% e 50,0%,
respectivamente) na primeira aplicação do inventário e o mesmo grau de ansiedade
(mínimo – 70,0% e 40,0%, respectivamente), quando no segundo momento de aplicação
do questionário.
Ao analisarmos a diferença da intensidade da dor (antes e depois) observamos
que, independente da condição clínica do indivíduo, o estresse, fase do estresse,
depressão e ansiedade não interferiram na diminuição do sintoma relatado pelo paciente
(Tabelas 7 e 8).

DISCUSSÃO

A SAB é considerada uma enfermidade crônica25, de origem multifatorial26 ,
representada por uma sensação de queimação e/ou ardência na boca na ausência de
alterações locais ou sistêmicas que pudessem justificar esta sintomatologia25,27,29.
Para auxiliar no diagnóstico da síndrome, sugere-se uma separação dos
indivíduos em: 1) pacientes portadores da SAB, quando não há lesões ou doenças,
locais ou sistêmicas, que estejam causando o ardor; e 2) pacientes com ABS, quando a
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sintomatologia decorre de alguma anormalidade clínica29 diagnosticada durante
anamnese, exame clínico e/ou laboratorial.
Em 2013, apesar de o termo SAB ser o mais utilizado, Fortuna, Lorenzo e
Pollio29 citaram outros sinônimos para a mesma síndrome, são eles: condição da boca
ardente, síndrome da boca escaldada, síndrome da ardência labial, glossodínia,
estomatodínia, glossalgia, glossopirose, estomatopirose e disestesia oral. Além disso, os
autores propuseram um novo termo: “Complexa Desordem de Sensibilidade Oral
(CDSO)”; e enfatizaram a importância de uma investigação mais aprofundada sobre a
natureza da SAB e suas manifestações clínicas. No presente trabalho, o diagnóstico da
SAB se deu por exclusão, considerando o critério proposto por Mock et al. (2010)¹ e
Gleber et al. (2010)25, portanto, o paciente apenas era considerado portador da síndrome
caso não houvesse qualquer anormalidade nos exames clínico e laboratorial.
No presente estudo, poucos pacientes foram diagnosticados com SAB. Isso deve,
em grande parte, ao grande número de doenças e lesões que podem acometer a boca
e/ou o corpo humano e que podem desencadear o ardor na mucosa oral, como as
enfermidades mencionadas acima. Apenas 33,3% da amostra foi considerada portadora
da SAB e essa prevalência varia bastante na literatura31,32,29, o que pode ser justificado
pelo fato de não existir um critério único para o diagnóstico desta síndrome, o que torna
difícil a comparação entre os estudos25. Segundo Ducasse, Courtet e Olie (2013) 26,
ainda não há consenso na comunidade cientifica acerca dos critérios para o diagnóstico
da SAB e esta síndrome precisa ser melhor elucidada2. Diferentes abordagens são
aplicadas sem que haja uma padronização na metodologia e isso chama atenção para a
necessidade de implantar uma diretriz universal, onde os critérios de diagnóstico sejam,
enfim, estabelecidos e que possibilitem classificar, de forma clara, os pacientes
portadores da SAB e aqueles portadores do ABS.
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A SAB comumente afeta as mulheres, em período de pós-menopausa26,33 e, em
geral, acomete pacientes acima dos 50 anos de idade34,35. A média de idade para os dois
grupos também nessa faixa (56,2 para SAB e 57,8 para ABS). O presente trabalho
identificou que tanto a SAB quanto o ABS acomete mais o sexo feminino e que, de fato,
a maior parcela das pacientes estava em período de menopausa. Esta observação sugere
que a menopausa pode estar relacionada à síndrome e que mais estudos levando em
consideração este fator devem ser aprofundados.
Muitos pacientes portadores da SAB relatam a sensação de ardência em várias
regiões da cavidade oral e até perioral, porém não são observados sinais clínicos e
laboratoriais que a justifiquem27. Nesta amostra estudada, a grande maioria dos
pacientes relatou a ardência (90%). A área, geralmente, mais acometida pelo ardor é a
língua, seguida pelos lábios e o palato15,36, porém este sintoma pode não seguir limites
anatômicos15. O presente estudo também observou que a área mais afetada foi a língua
(80%), e o palato foi a segunda região mais referida pelos pacientes.
Como ainda não há um consenso sobre a origem da SAB e nem sobre os
critérios quem devem ser adotados para o diagnóstico correto desta síndrome, fica
difícil estabelecer um tratamento que seja padrão-ouro. O planejamento terapêutico
deve ser feito de forma individual37 e deve se basear naquilo que o profissional coletou
durante uma anamnese bem detalhada e através da interpretação criteriosa dos dados
obtidos no exame clínico e laboratorial. Esta atitude tem uma grande probabilidade de
resultar em um sucesso terapêutico e pode trazer, para o paciente, efeitos benéficos em
longo prazo38.
Entre os tratamentos utilizados para o controle da SAB destacam-se: o cloridrato
de benzidamina, o extrato de capsaicina tópico ou sistêmico, os benzodiazepínicos
tópicos ou sistêmicos, os antioxidantes como o ácido alfa-lipóico, laserterapia, entre
outros39,19,21.
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O uso popular da camomila (Matricaria recutita) vem sendo amplamente
utilizada como anti-inflamatório. Segundo McKay e Blumberg (2006)40, além desse
efeito, a erva ainda tem propriedade antioxidante, antimicrobiana, hipocolesterêmica,
antigenotóxica, antiagregante plaquetária, as quais foram comprovadas em testes in
vitro, in vivo e em avaliações clínicas.
Singh et al. (2008)41, afirmaram que o chá de camomila tem sido recomendado,
como bochecho, para pacientes com mucosite devido a tratamentos que envolvem a
radioterapia, assim os autores desenvolveram um gel de uso tópico à base de camomila
para uso na cavidade oral.
Em concordância com os achados anteriores, Cardoso et al.42, em 2005,
observaram que o uso do chá de camomila parece ter contribuído para minimizar
desconfortos devido a hipossalivação. Nesse sentido, o presente estudo utilizou o chá de
camomila como tratamento dos sintomas da SAB por ser um agente terapêutico
acessível e de baixo custo, visto que a maior parte dos pacientes atendidos pelo Serviço
de Diagnóstico Oral da UFRN são referenciados pelo SUS e trata-se de um público
diverso, com condições sócio-econômicas também distintas. O chá de camomila foi o
tratamento mais utilizado (70%), seguido pelo laser de baixa intensidade (30%) aplicado
em 4 sessões.
A laserterapia é indicada para o controle da dor, biomodulação da inflamação,
redução do edema, estimulação da cicatrização e regeneração de tecidos e da
inervação43. Tanto o efeito analgésico do chá de camomila44 quanto do laser45 são bem
documentados para terapia de mucosites. Entretanto, vale ressaltar que, apesar da
existência de estudos mostrando os efeitos positivos destas duas modalidades de
tratamento, suas evidências ainda são controversas e seus mecanismos bioquímicos
precisam ser melhor avaliados43,46. De acordo com a escala de dor analógica utilizada
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neste trabalho, os pacientes responderam positivamente aos tratamentos instituídos, indo
de uma média de nota em torno de 7,5 para 5,2.
Muitos autores defendem a participação de distúrbios psicológicos no
desenvolvimento da SAB15,9,47, embora não seja detectada correlação estatisticamente
significativa em muitos estudos9.
Pode-se observar que, com a amostra estudada nesta pesquisa, 60%, ou seja, a
maioria dos pacientes do grupo da síndrome apresentou estresse e depois do tratamento
instituído, grande parcela desse grupo apresentou a ausência do estresse (63,6%). Vale
salientar que, de acordo com a escala de dor analógica, os pacientes responderam
positivamente aos tratamentos, havendo melhora no quadro da doença e melhora no
quadro de estresse, no geral. Pode-se perceber que, alguns pacientes tiveram o ardor
amenizado e o nível de estresse também, porém são necessários estudos controlados e
com amostras maiores para comprovar se há, realmente, alguma associação entre a SAB
e o estresse.
Ao contrário, no grupo ABS, a maioria dos pacientes, antes do tratamento,
apresentou ausência de estresse (50%) e ao final, obteve-se igual quantidade de
pacientes, entretanto, com estresse (50%). De acordo com a escala de dor, os pacientes
responderam de forma positiva aos tratamentos, obtendo-se melhora com relação ao
ardor, porém o quadro de estresse, no geral, obteve piora.
Quanto aos quadros de depressão e ansiedade, a maioria dos pacientes de ambos
os grupos (SAB e ABS), não apresentou mudança relevante do quadro, antes e após os
tratamentos. Os dois grupos foram compostos, em grande parte, por pacientes sem
depressão e ansiedade mínima nas duas etapas desse trabalho.
Vale salientar que, apesar de não ter apresentado diferença estatística entre o
estado psicológico do paciente e a síndrome (tabela 7), no presente trabalho, uma
condição psicológica alterada pode afetar as subjetividades de dor dos portadores da
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SAB48. Soares, Lima e Pereira48, em 2008, traçaram um perfil psicológico para os
pacientes com SAB, utilizando o mesmo inventário de depressão utilizado no presente
trabalho. Os autores observaram que, ao contrário dos resultados apresentados aqui, o
grupo com SAB apresentou maior prevalência de sintomas de depressão do que grupo
controle. Isto pode ser devido à metodologia, diferente nos dois trabalhos. A presente
pesquisa aplicou os questionários antes e após o tratamento, para observação do
comportamento psicológico dos pacientes, e o trabalho citado aplicou em apenas uma
etapa de forma a traçar, simplesmente, o perfil do grupo SAB.
Embora a literatura mostre alguns estudos, sugerindo que a SAB pode ser
consequência de desordens psicológicas6,8, pensar que o contrário também é possível,
torna a síndrome, talvez, a causadora das alterações psicológicas também, devido até a
situação crônica de dor decorrida pela SAB. Quando o paciente não tem explicação para
a causa do ardor, quando apresenta dificuldades no tratamento ou até mesmo pela
incerteza do diagnóstico, o paciente pode vir a ter alguma alteração no nível de estresse,
depressão ou ansiedade. Em algumas alterações neuropáticas crônicas os achados de
alterações psicológicas são comuns, e estes são considerados efeitos da dor6.
Ao analisarmos a intensidade da dor (antes e após os tratamentos) observamos
que, independente do grupo (SAB ou ABS), não houve diferença estatística entre a
condição psicológica (estresse, ansiedade e depressão) e o sintoma relatado pelos
pacientes. Sugere-se que sejam realizados mais estudos do tipo longitudinal e, se
possível, com amostras maiores para se chegar a uma conclusão definitiva.
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Figura 1 – Escala Visual Analógica utilizada no trabalho. Natal/RN. 2015.
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Quadro 1 – Protocolo do uso do chá de camomila. Natal/RN. 2015.
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Quadro 2 –Protocolo de aplicação do laser de baixa potência – Biowave de Classe 3B.
Laser de baixa potência – BioWave de
Equipamento
Classe 3B
30mW
Potência
Comprimento de onda

660nm

Área do feixe

3mm

Densidade de energia, dose, fluência ou
exposição radiante

3J/cm²

Número total de pontos

Varia em função da área irradiada

Distância entre os pontos

1cm

Tempo de aplicação por ponto

10s

Tempo total

Varia em função da área irradiada

Frequência

Modo contínuo

Número de sessões

4

Modo de aplicação

Contato
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Tabela 1 – Caracterização da amostra dos grupos da Síndrome do Ardor Bucal (SAB) e do
Ardor Bucal Secundário (ABS). Natal/RN. 2015.
SAB

ABS

Média(DP)

Média (DP)

56,2 (±13,49)

57,8 (±14,8)

n (%)

n (%)

10 (33,3)

20 (66,7)

Masculino

1 (10)

2 (10)

Feminino

9 (90)

18 (90)

Sim

9 (100)

3 (16,6)

Não

-

15 (83,3)

Casado

9 (90)

16 (80)

Solteiro/Divorciado/Viúvo

1 (10)

4 (20)

-

2 (10)

Ensino fundamental completo/incompleto

6 (60)

15 (75)

Ensino médio completo/incompleto

2 (20)

3 (15)

Ensino superior completo/incompleto

2 (20)

-

Idade (anos)

Diagnóstico
Grupo
Sexo

Menopausa

Estado civil

Escolaridade
Analfabeto

Fonte: Autora, 2015.
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Tabela 2 – Distribuição dos pacientes segundo os sintomas apresentados pelos pacientes com
Síndrome do Ardor Bucal (SAB) e sua localização. Natal/RN. 2015.
n

%

Ardência

9

90,0

Parestesia

-

-

Queimação

1

10,0

Boca toda

1

10,0

Lábio

1

10,0

Língua

8

80,0

Palato

3

30,0

Sintomas

Local dos sintomas

Fonte: Autora, 2015.
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Tabela 3 - Distribuição dos casos de Ardor Bucal Secundário (ABS) quanto à presença de
doença associada ao ardor ou medicamento utilizado de forma contínua. Natal/RN, 2015.
n

%

Sim

9

45,0

Não

11

55,0

Sim

16

80,0

Não

4

20,0

Doença associada

Medicamento

Fonte: Autora, 2015.
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Tabela 4 – Tratamentos instituídos para os pacientes portadores da SAB. Natal/RN. 2015.
n

%

Chá de camomila

7

70

Laser

3

30

Tratamento

Fonte: A autora, 2015.

40

Tabela 5 - Caracterização da amostra quanto as variáveis quantitativas de intensidade de dor.
Natal/RN. 2015.
Média

DP

Md

Mín-Máx

Q25-Q75

Intensidade da dor (1a aplicação)

7,5

±2,72

8,5

3-10

5-10

Intensidade da dor (2a aplicação)

5,2

±2,66

5

2-10

3-8

Fonte: A autora, 2015.
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Tabela 6 – Comparação do estresse, depressão e ansiedade antes e após o tratamento de acordo
com o diagnóstico. Natal/RN. 2015.
SAB

ABS

n(%)

n(%)

Sem Estresse

4(40)

10(50)

Com estresse

6(60)

10(50)

Sem Estresse

7(63,6)

8(38,1)

Com Estresse

4(36,4)

13(61,9)

Sem depressão

7(70)

13(65)

Depressão leve a moderada

3(30)

3(15)

Depressão moderada a severa

0(0)

4(20)

Sem depressão

6(60)

11(55)

Depressão leve a moderada

2(20)

6(30)

Depressão moderada a severa

2(20)

3(15)

Mínima

6(60)

10(50)

Leve

2(20)

8(40)

Moderada

2(20)

0(0)

Severa

0(0)

2(10)

Mínima

7(70)

8(40)

Leve

2(20)

6(30)

Moderada

1(10)

5(25)

Severa

0(0)

1(5)

ESTRESSE (antes do tratamento)

ESTRESSE (após o tratamento)

DEPRESSÃO (antes do tratamento)

DEPRESSÃO (após o tratamento)

ANSIEDADE (antes do tratamento)

ANSIEDADE (após tratamento)

Fonte: Autora, 2015.
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Tabela 7 – Comparação da diferença da intensidade da dor (antes e depois) de acordo com as
condições psicológicas para Síndrome do Ardor Bucal (SAB). Natal/RN. 2015.
Intensidade da dor
P
Md
Estresse
Ausente

0

Presente

2

0,352

Fase
Resistência

1,5
-

Exaustão

-

Depressão
Ausente

2

Presente

0

0,102

Ansiedade
Mínima a leve

2
0,213

Moderada a severa
Fonte: Autora, 2015.
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Tabela 8 – Comparação da diferença da intensidade da dor (antes e depois) de acordo com as
condições psicológicas para o Ardor Bucal Secundário (ABS). Natal/RN. 2015.
Intensidade da dor
P
Md
Estresse
Ausente

3,5

Presente

3,5

0,843

Fase
Resistência

3,5

Exaustão

3,5

0,735

Depressão
Ausente

5

Presente

2

0,459

Ansiedade
Mínima a leve

4,5
0,800

Moderada a severa
Fonte: Autora, 2015.

2

