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INTRODUÇÃO
A síndrome de ardência bucal (SAB) é uma dor

intra-oral acompanhada pela sensação de ardência
na língua, palato, mucosa jugal ou em locais da bo-
ca, na ausência de achados clínico ou laboratorial1.

Pacientes apresentam sintomas como: ardência,
insensibilidade e alteração de paladar. As manifes-
tações de ardência bucal são registradas na maior
parte dos casos em mulheres, especialmente de-
pois da menopausa. Tipicamente, pacientes acor-
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RESUMO
A síndrome da ardência bucal (SAB) é uma afecção intra-oral dolorosa em que não há sinais de doença, por isso

a presença de lesões na mucosa exclui esse diagnóstico. É uma dor crônica orofacial caracterizada pela sensação de
dor e queimação na boca toda, sendo superficial e sua área de incidência é a mucosa. A SAB ou disestesia oral en-
globa todas as formas de sensações de ardência na boca. Quando somente a língua está envolvida, usualmente uti-
liza-se o termo glossodinia. Os critérios da SAB ainda não estão bem definidos, mas existem algumas características
que parecem repetir-se em muitos pacientes, e seguramente sua etiologia é multifatorial, havendo fortes indícios de
ser uma dor neuropática com vários fatores contribuintes.
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ABSTRACT
Burning mouth syndrome (BMS) refers to a chronic intra oral pain disturbance which do not show any symptoms

of disease, and for this reason, the presence of mucosal injures eliminates this diagnosis. It is a chronic oral facial pain
characterized by a feeling of pain and burning in the entire mouth, being superficial and its area of occurrence is the
mucosa. The burning mouth syndrome syndrome (BMS) or oral dysaestheria covers forms of burning sensation in the
mouth. When only the language is involved, usually the term glossodynea is used. The criteria of the burning mouth
syndrome (BMS) has not been well defined yet, however there are some characteristics that seem to be repeated in
many patients and certainly, its etiology is multifactorial, with a strong possibility of being a neuropathic pain, including
numerous psychogenic factors that contributed to this .

Keywords: Burning mouth syndrome, xerostomia, neuropathic pain, allodynia.

Rev Sindr_Arde bucal V07_n03  9/28/06  4:11 PM  Page 841



842

Síndrome de ardência bucal: características clínicas, 
diagnóstico diferencial e tratamento

Couto AAREV. DOR 2006 - Jul/Ago/Set - 7 (3): 841-844

dam sem dor e notam o crescimento dos sintomas
durante o dia e no período noturno. Ansiedade e de-
pressão são condições associadas à SAB1.

Várias condições têm sido associadas à ardência
bucal, como: candidíase, lesões orais, xerostomia,
irritação por materiais utilizados em próteses dentá-
rias, deficiência de ácido fólico, ferro e vitamina
B12, diabetes, entre outros. Entretanto, essas con-
dições não têm sido consistentemente ligadas com
a SAB, uma vez que o tratamento delas possui pe-
queno impacto no sintoma da ardência bucal2.

Quando somente a língua está envolvida, glosso-
dinia ou glossopirose são termos também utilizados
para a SAB. Harris e Cawley3 sugerem que a SAB
pertence a um grupo complexo que inclui a artro-
mialgia facial, dor facial atípica e odontalgia atípica4.

O presente trabalho tem como objetivo revisar os
conceitos relacionados às manifestações clínicas,
diagnóstico diferencial e tratamento da SAB.

Para isso, foi realizado um levantamento biblio-
gráfico, incluindo livros, monografias e utilizando-se
o sistema MEDLINE e LILACS. Os descritores utili-
zados nessa busca foram ardência bucal, xerosto-
mia, dor neuropática nas línguas português e inglês.

REVISÃO DE LITERATURA
A SAB é uma afecção intra-oral dolorosa, onde

não há lesões na mucosa, que se apresenta íntegra
sob o aspecto de vista macroscópico, sendo que a
presença das mesmas é um critério de exclusão pa-
ra seu diagnóstico5; os pacientes normalmente tor-
nam-se crônicos e a dor é caracterizada como quei-
mação contínua na mucosa oral6.

É uma dor crônica orofacial caracterizada pela
sensação de dor e queimação na boca toda, portan-
to é superficial e sua área de incidência é a mucosa6.

A dor é mais comum na região anterior da língua,
na região anterior do palato duro e na mucosa do lá-

bio inferior, sendo que estas são as regiões mais fre-
qüentemente afetadas1,7,8.

Segundo a Classificação da Sociedade Interna-
cional de Cefaléia (2004), os critérios de classifica-
ção para a SAB são: (A) dor na boca presente dia-
riamente e persistindo a maior parte do dia; (B) a
mucosa oral com aparência normal; (C) doenças lo-
cais e sistêmicas foram excluídas. Secura subjetiva
da boca, parestesias e alteração no paladar podem
ser sintomas associados9.

Mignogna et al. (2005) sugeriram alguns critérios
de inclusão para o diagnóstico SAB. São eles: (1)
sintomas de ardência difusa em língua e/ou mucosa
oral, associada ou não com xerostomia subjetiva
e/ou perda ou alteração do paladar; (2) a ardência é
na maioria das vezes diária; (3) mucosa na região da
ardência com aparência normal; (4) ausência de
doenças sistêmicas, alterações laboratoriais e uso
regular de medicações conhecidas por serem asso-
ciadas à ardência bucal e/ou alteração sensorial ou
de paladar10.

A identificação das causas ou dos fatores envol-
vidos na SAB tem sido uma preocupação em pa-
cientes portadores de ardência bucal11,12.

Estudos epidemiológicos sugerem prevalência
variando entre 4% e 7% e etiologia multifatorial em
que diferentes fatores, locais e sistêmicos, parecem
estar envolvidos5,13.

Ardência bucal tem sido observada em grande
parte em pacientes com doença de Parkinson do
que na maioria da população em geral14.

Em estudos de imagem e neurofisiologia é suge-
rido que a disfunção da dopamina nigrostriatal pode
ter uma função na patofisiologia da SAB. No estado
da dor crônica, pacientes com SAB mostram anor-
malidades na excitabilidade do reflexo de piscar
(blink reflex)15,16, que é um reflexo do tronco cerebral
sob o controle inibitório dopaminérgico17.
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O reflexo do piscar de olhos (blink reflex) pode
ser estimulado por estimulações elétricas dos ra-
mos dos nervos trigeminais. Em um estudo realiza-
do em 52 pacientes com SAB, testes sensoriais
quantitativos foram realizados e foi encontrada uma
relação com os mecanismos neurológicos da dor na
SAB, concluindo-se que em muitos pacientes com
SAB o teste Blink Reflex pareceu representar mu-
danças subclínicas do nervo trigêmeo18.

Apesar da SAB não ter sido vinculada a uma
condição médica específica, associações com uma
considerável variedade de condições de saúde e de
dores crônicas, incluindo dores de cabeça e dor em
outros locais, têm sido registradas. Pacientes com a
SAB freqüentemente possuem altos níveis de glico-
se no sangue, mas a relação deste achado não
apresentou significância. Deficiências nutricionais
são outros achados que não estão consistentemen-
te suportados pela literatura2,19.

Inúmeras situações de ardência da mucosa oral
e dos lábios podem mimetizá-la e exigir diagnóstico
diferencial, como: candidíase, lesões orais, xerosto-
mia, irritação por materiais utilizados em próteses
dentárias, deficiência de ácido fólico, ferro e vitami-
na B12, diabetes, entre outros. Fatores desenca-
deantes emocionais ou traumatismos nos segmen-
tos cefálico e cervical e cirurgias bucais são fre-
qüentemente relacionados como desencadeantes
de ardência bucal. Na atualidade, há fortes indícios
de que a SAB é condição neuropática resultante de
disfunção das vias neurais da condução da dor20.

Há pouca evidência científica que suporte um
tratamento efetivo para a SAB. A terapêutica farma-
cológica inclui medicamentos variados, como: anti-
fúngicos, anti-histamínicos, antibacterianos, analgé-
sicos, reposição vitamínica, mineral e hormonal,
benzodiazepínicos, antidepressivos tricíclicos e an-
ticonvulsivantes20.

Grushka et al. (1998) mostram diminuição da dor
com o uso do clonazepam em uma amostra de 30
doentes, 70% experimentaram redução da dor com
esse fármaco, via oral, em dosagem de 0,25 mg/dia
(dose máxima de 3 mg/dia)20.

Entretanto, a melhora clínica de doentes também
é obtida com fármacos de ação local, como a cap-
saicína, ou de medicamentos que atuam na recap-
tura da serotonina e da noradrenalina, como os an-
tidepressivos tricíclicos20. Na SAB, a ardência e a
boca seca são queixas freqüentes e, embora recur-
sos terapêuticos disponíveis nem sempre satisfa-
çam o doente, é necessário usar como protocolo o
uso da saliva artificial como protetor da mucosa. O
paciente deve ser advertido de que a saliva artificial
é um preparado para ser usado freqüentemente, e
embora não supra as necessidades fisiológicas, po-
de contribuir para reduzir os sintomas de secura ex-
cessiva na mucosa20.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através desta revisão de literatura, percebe-se

que é fundamental ao cirurgião-dentista realizar um
questionamento específico sobre a dor que o pa-
ciente apresenta, analisando início, intensidade, fre-
qüência, qualidade, fatores de melhora e piora, sin-
tomas relacionados e horários de pico e menor dor,
para que se possa obter em correto diagnóstico.

Desta forma, a despeito dos avanços, ainda não
podemos considerar que o controle da SAB já es-
teja definido, embora nosso arsenal terapêutico
permita resultados mais alentadores e benéficos
aos doentes.

Diagnósticos na área de saúde mental, como
depressão, envolvendo primária ou secundaria-
mente queixas de dor, devem ser consideradas pe-
los profissionais da área de saúde, incluindo os ci-
rurgiões-dentistas. Esses desempenham papel im-
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portante, ajudando na triagem e encaminhamento
destes doentes, diminuindo assim casos de iatro-
genia, contribuindo dessa forma para melhor prog-
nóstico e auxiliando na indicação do tratamento
mais apropriado.

A literatura e a experiência clínica mostram que
nenhum tratamento pode ser dito como curativo, e
que o apoio, a atenção e o carinho profissional são

fundamentais e podem ter potente ação terapêuti-
ca. Embora nem todos os pacientes tenham um re-
sultado de melhora completa para os seus sinto-
mas, muitos deles relatam uma melhora na quali-
dade de vida, quando submetidos a uma estraté-
gia terapêutica. Novos rumos, altamente promis-
sores, surgem no tratamento desta importante
condição crônica.
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