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 “Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não 

baixe a guarda, nunca pare de lutar”. 

Nunca pare de lutar  

Ludmila Murias Ferber 
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RESUMO 

 

Introdução: A síndrome de ardência bucal (SAB) é considerada uma condição idiopática, 

mórbida e relevante por ser definida como uma dor crônica de difícil diagnóstico e 

tratamento. É relativamente comum sua manifestação como uma sensação de queimação na 

boca. Ocorre com predileção em mulheres, em período de menopausa. O objetivo desse 

estudo foi descrever os aspectos gerais, desafios do diagnóstico e as principais formas de 

tratamento da  SAB. Revisão  de  Literatura: Apesar  da fisiopatogênia da SAB ser 

totalmente desconhecida, para que o diagnóstico definitivo seja alcançado, é sugerida a 

identificação do grupo etiológico, local, sistêmico ou psicogênico responsável, promovendo o 

direcionamento para o tratamento que, deve ser especifico para cada paciente, onde o primeiro 

passo é verificar de qual classificação se trata, para identificar melhor conduta. Metodologia: 

Trata-se de uma revisão integrativa em que foram selecionados artigos científicos indexados 

no Scielo, Lilacs, Medline/PubMed. Resultado e Discussão: A literatura mostra escassez no 

sucesso do diagnóstico, onde a descoberta da causa é o maior empecilho para o fechamento 

do diagnóstico preciso. São inúmeros os tipos de tratamentos que podem ter resultados 

positivos para SAB, o que vai diferenciar a escolha da conduta é a descoberta da causa. 

Conclusão: É importante ressaltar sobre o diagnóstico precoce da SAB, uma vez que não há 

manifestações bucais, sendo um grande diferencial. É nítido que a literatura ainda não trás 

apenas um tratamento de sucesso, o que se torna necessário uma maior atenção, onde o plano 

de tratamento deve ser focado na melhoria dos sintomas. 

 

PALAVRAS CHAVES: Diagnóstico, Síndrome de Ardência Bucal, Tratamento. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Burning Mouth Syndrome (BMS) is considered an idiopathic, morbid and 

relevant condition as it is defined as a chronic pain that is difficult to diagnose and treat. Its 

manifestation is relatively common as a burning sensation in the mouth. It occurs with 

predilection in women, in the menopause period. The aim of this study was to describe the 

general aspects, diagnostic challenges and the main forms of treatment of BMS. Literature 

Review: Although the physiopathogenesis of BMS is totally unknown, for a definitive 

diagnosis to be reached, it is suggested to identify the responsible etiological, local, systemic 

or psychogenic group, promoting the direction for the treatment that must be specific for each 

patient, where the first step is to verify which classification it is, to identify better conduct. 

Methodology: This is an integrative review in which scientific articles indexed in Scielo, 

Lilacs, Medline/PubMed were selected. Results and Discussion: Literature shows scarcity in 

the success of the diagnosis, where the discovery of the cause is the biggest obstacle to the 

conclusion of the precise diagnosis. There are countless types of treatments that can have 

positive results for BMS, what will differentiate the choice of approach is the discovery of the 

cause. Conclusion: It is important to emphasize the early diagnosis, since there are no oral 

manifestations, which is a great differential. It is clear that the literature still does not bring 

only a successful treatment, which requires greater attention, where the treatment plan must 

be focused on improving symptoms. 

 

KEY-WORDS: Diagnosis, Burning Mouth Syndrome, Treatment. 
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1.  INTRODUÇÃO  

 

A síndrome de ardência bucal (SAB) é considerada uma condição idiopática, mórbida e 

relevante por ser definida como uma dor crônica de difícil diagnóstico e tratamento. A 1º 

edição da Classificação Internacional de Doenças de Cefaleia define a SAB como uma 

queimação intraoral ou sensação disestética, que ocorre diariamente por mais de 2 horas, 

durante três meses ou mais, sem lesões causais clinicamente evidentes (SAAVEDRA et al., 

2021; IHS, 2020).  

É uma condição relativamente comum que se manifesta como uma sensação de 

queimação na boca, podendo afetar a língua, lábios ou todo boca. Ocorre com predileção em 

mulheres, mais comumente em período de menopausa, não havendo predomínio de etnias e 

classes socioeconômicas (BENDER, 2018).   

A etiologia da SAB ainda é fator desconhecido, mas existem fatores que tem sido 

relacionado, como locais, sistêmicos e psicológicos como ansiedade e ou depressão, são 

direcionados por serem desencadeadores de doenças, evidenciando assim seu caráter 

multifatorial (NOSRATZEHI; PAYANDEH; YADEGARI, 2020). O prognóstico para a 

síndrome é considerado variável, uma vez que determinados pacientes podem apresentar a 

remissão da sintomatologia, enquanto outros mantêm os sintomas pelo o resto da vida 

(SILVESTRE; RANGIL; JORNET, 2015).   

A SAB pode ser classificada em três tipos clínicos: tipo 1, caracterizada por dor diária, 

durante todo o dia, e maior intensidade à noite; tipo 2, caracterizada por dor constante, desde 

o acordar, com associação a distúrbios psicológicos e tipo 3, em que os sintomas são 

intermitente e ocorre em locais não usuais, como o pescoço, estando geralmente relacionados 

a reações de hipersensibilidades ou a fatores locais (MENEGUETE et al., 2020). Existe uma 

predileção de dor pelo o inicio do dia, e que em alguns casos, se intensifica ao decorrer das 

horas, agravando-se com ingestão de alguns alimentos (MADARIAGA; TANAKA; 

ERNBERG, 2020; MIRANDA, DUEYRE; ANDRADE, 2018). 

Em relação ao tratamento, não existe uma conduta unânime que possa ser eficaz para 

todos os casos referente à SAB, logo, é importante à adoção de medidas terapêuticas locais ou 

gerais que abordem cada caso individualmente (CARVALHO et al., 2017; MIZIARA et al., 

2015). Por se tratar de uma síndrome com sintomas subjetivos, torna-se um grande desafio 

para o cirurgião-dentista diagnosticar e entender qual a melhor conduta para o sucesso do 

tratamento. Sabe-se que apesar de comum o aparecimento dessa alteração, os profissionais 
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não têm tanto embasamento sobre a SAB e, na maioria das vezes, não conseguem definir o 

diagnóstico, o que implica para uma piora na qualidade de vida dos indivíduos. 

 Logo, o objetivo desse estudo foi descrever os aspectos gerais, desafios do diagnóstico 

e as principais formas de tratamento da SAB. 

2.  REVISÃO DE LITERATURA  

 

A síndrome de ardência bucal (SAB) apresenta uma prevalência que varia de 0,7 e 

4,6% (GONZÁLES; ROJAS, 2019), ocorrendo comumente em pacientes na faixa de idade 

dos 60 anos e em indivíduos do sexo feminino (SAAVEDRA et al., 2021). Alguns termos são 

frequentemente usados para descrever a SAB, como: glossodina, glossalgia, glossopirose, 

estomatopirose, estomatodinia, (FELIPE et al., 2021; MIZIARA et al., 2015). 

  As manifestações clinicas geralmente não tem relação com o quadro da SAB, existe 

uma variação significativa em relação à sintomatologia entre os indivíduos. Diante disso, a 

presença de qualquer lesão em cavidade oral à hipótese da síndrome estará descartada 

(ZAKRZEWSKA; BUCHANAN, 2015). Existe uma forte associação com distúrbios 

psicológicos, como ansiedade e depressão, fatores biológicos e socioculturais (SAAVEDRA 

et al., 2021; BARDELLINI  et al., 2019). 

2.1 ETIOLOGIA DA SAB    

 

Sabe-se que para um melhor diagnóstico é necessário determinar os fatores etiológicos 

que a SAB pode apresentar, existem fatores locais como o uso de próteses inadequadas, 

alergias de contato, hábitos parafuncionais ou deletérios. Contudo, o bruxismo, apertamento 

dental e a prática de empurrar a língua contra os dentes são os mais relatados. Possuindo 

também uma relação com infecções, podendo ser viral, fúngica ou bacteriana, sendo a 

Candida albicans a mais comum (BARDELLINI et al., 2019;  KUSTNER et al., 2016; 

OLIVEIRA et al., 2013).  

Há evidencias que os fatores neurológicos podem estar presentes em portadores da 

SAB, sendo uma consequência de uma lesão direta ou distúrbios neuropáticos, causando 

sensação dolorosa crônica.  O paciente pode apresentar hipersensibilidade aumentada, em que 

a sensação de cheiro, medida pelo nervo olfatório, ou a porção posterior da língua e a faringe 

que depende do nervo glossofaríngeo, pode ser afetado, onde alterações de tecido mole 
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advindo do nervo facial, presente em pacientes acometidos pela SAB, deve ser observada. 

Logo, tais nervos também influenciarão na alteração paladar. Assim como, pode haver 

mudanças nas sensações somatossensoriais, como na sensação de calor e frio, ou irritação, 

que são medida pelas divisões oftálmico e maxilar, no nervo trigêmeo (JORNET et al., 2021; 

BOOKOUT et al., 2020). 

Além disso, existem as alterações sistêmicas, na qual há uma modificação das glândulas 

salivares. A SBA pode ser um sinal de Diabetes Mellitus (DM) não diagnosticada, sendo um 

fator endócrino, que precisa ser analisado. As alterações hormonais, em que pacientes na peri/ 

pós-menopausa sofrendo de SBA pode ter níveis mais baixos de estradiol e níveis aumentados 

de hormônio folículo estimulante pareado com controles saudáveis. Sendo relatado também, 

paciente com deficiência nutricional, B1, B2, B6 e B12 principalmente de vitaminas do 

complexo B, ácido fólico e zinco. Outras mudanças sistemáticas são frequentemente 

relatadas, distúrbios digestivos e doenças urogenitais, sendo também fatores de risco para a 

SAB (FONFRIA et al., 2017; GURVITS; TAN, 2013; OLIVEIRA et al., 2013).    

  É evidente que existe uma forte ligação da SAB e o estado psíquico, mas, a relação de 

causa e efeito ser entre depressão ou demais alterações psicológicas e a SAB não são claras.  

Além disso, é importante ressaltar, que dor persistente na qual, não responde 

significativamente a tratamento, é debilitante em que afeta negativamente a psique, tornando a 

sensação de queimação crônica e debilitante com um negativo impacto na qualidade de vida 

do paciente (FELLER et al., 2017). 

2.2 ASPECTOS IMPORTANTES PARA DIAGNÓSTICO DA SAB 

 

Durante o exame clínico, as estruturas bucais devem ser avaliadas e, estando dentro dos 

padrões de normalidade, busca-se localizar a origem da dor. Um dos principais critérios de 

diagnósticos para SAB a ser considerado são os episódios de dor, que normalmente devem 

ocorrer de forma contínua durante pelo menos 4 a 6 meses, de grande duração e são descritas 

como irritantes. Esta dor pode ser contínua ou intermitente e, em alguns casos, a dor altera o 

padrão de sono que leva a má qualidade de vida, ansiedade, depressão, diminuição do desejo 

de socializar e/ ou somatização (BENDER, 2018; ARAVIDHAN et al., 2014). Associado a 

sensação de queimação, muitos pacientes se queixam de xerostomia, alteração de paladar, 

além da disgeusia, sensação de formigamento e dormência (NOSRATZEHI; PAYANDEH; 

YADEGARI, 2020).  
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Apesar da fisiopatogênia da SAB ser totalmente desconhecida, para que o diagnóstico 

definitivo da SAB seja alcançado, é sugerida a identificação do grupo etiológico, local, 

sistêmico ou psicogênico responsável, promovendo-se, assim, o direcionamento para o 

tratamento. Uma minuciosa avaliação dentária, médica, psicológica e da história familiar é de 

suma importância para o diagnóstico e o tratamento dessa síndrome (KUSTNER et al., 2016).   

 O exame extraoral deve incluir uma inspeção geral do rosto, cabeça e pescoço para 

evidências de trauma ou tumores. O pescoço deve ser avaliado para evidências de tumores ou 

linfonodos. Rastreamento dos nervos faciais, incluindo avaliação do nervo craniano, é 

recomendado, como também avaliação dos complexos da articulação temporomandibular, 

bem como os músculos da mastigação deve ser palpada apropriadamente. Deve-se solicitar 

exames laboratoriais, sialometria, onde faz-se a medição da saliva e de imagens, como 

ressonância magnética ou tomografia computadorizada, além disso, é importante a realização 

de questionários psicológicos  (TU et al., 2019; BENDER, 2018).   

Busca-se na SAB empregar medidas paliativas que visam eliminar fatores, locais ou 

gerais, que agravam a sintomatologia, investigando o início e a duração dos sintomas.  No 

entanto, o exame físico é primordial dando um enfoque na mucosa oral e língua, visto que, 

podem apresentar lesões. Assim, a investigação das medidas terapêutica e dos aspectos 

etiológicos são essenciais, onde, essa complexidade de condições da SAB, tornam o manejo 

clinico desafiador  (BOOKOUT et al., 2020; CARVALHO et al., 2017) 

2.3 TRATAMENTO DA SAB 

 

A SAB constitui um transtorno que leva boa parte da população acometida à busca de 

um tratamento que ainda é insatisfatório. O tratamento deve ser especifico para cada paciente, 

onde o primeiro passo é verificar de qual classificação se trata, para identificar melhor 

conduta. Contudo, é preciso que o cirurgião-dentista seja claro e compreenda quais são as 

expectativas do paciente, visto que, nem sempre o profissional consegue trabalhar encima da 

causa propriamente dita (COCULESCU; RADU; COCULESCU, 2014).  

Sabe-se que o tratamento bem-sucedido não deve ser alcançado apenas por 

medicações, é importante uma boa comunicação, deixando claro para o paciente que não se 

trata de malignidade, e mostrar opções de tratamento que possa ser complementar, tentando 

sempre diminuir o desconforto, propondo ao paciente um retorno de sua vida normal (TU et 

al., 2019).  
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Torna-se imprescindível o conhecimento do cirurgião-dentista sobre a síndrome, onde, 

deve-se ter a capacidade de realizar um bom diagnóstico, traçando o melhor plano de 

tratamento possível, pois diante de um paciente com queixa de ardência não se deve tratar 

simplesmente os sintomas, sem ter a validação do diagnóstico da síndrome. Existem medidas 

paliativas que incluem eliminação de fatores locais, como remoção ou ajuste de prótese, 

remoção de calculo dentário presente, orientação de higiene oral, evitando assim, infecções 

fúngicas/ bacterianas, assim como terapias antifúngicas, provocando uma remissão dos 

sintomas (BORGES; ARAÚJO, 2016).  

Em casos de pacientes com deficiências vitamínicas que apresentam a SAB, a 

suplementação vitamínica e mineral pode ser prescrita para diminuir os déficits, 

principalmente de sulfato ferroso, ferro dextrano, vitaminas B2, B6 e B12 e ácido fólico, e o 

médico também pode usar terapia estrogênica se houver a suspeita de correlação da SAB com 

mudanças hormonais menopáusicas. Em casos da xerostomia associado à SAB, pode está 

indicado o uso de substitutos salivares, géis hidratantes, enxaguatórios bucais, aplicação 

tópica de flúor e sialagogos contribuíram em estudos para a remissão dos sintomas da 

síndrome. Em pacientes que possuem doenças que atingem os tecidos conectivos, diabetes ou 

hipertensão, é necessário estar atento ao fato de que essas condições e até mesmo os 

medicamentos utilizados por tais pacientes podem causar xerostomia, contribuindo para a 

sintomatologia da SAB (GONZALÉS; ROJAS, 2019; BORGES; ARAÚJO, 2016).  

Existem os tratamentos tópicos com Clonazepam, onde, é recomendado sugar um 

comprimido de 1 mg de clonazepam por 3 minutos e depois expectorar, levando à diminuição 

da ardência e como também possui potente efeito atenuante da disgeusia e ressecamento bucal 

associados à ardência tem se mostrado eficaz, porém, esse medicamento é contraindicado para 

pacientes com insuficiência renal, além de que, clonazepam tópico pode ser absorvido 

sistemicamente e levar à dependência de benzodiazepínicos se usado a longo prazo 

(BENDER, 2018; CARVALHO et al., 2017). 

 A Capsaicina é um dessensibilizador de receptores para inflamação neurogênica, na 

qual a Capsaicina 0,25% tópica em gel, ou até mesmo o enxaguante local de 0,02%, tem 

mostrado resultados significativos. Assim como, o ácido alfa lipóico (ALA), que é um 

eliminador de radicais livres, tem sido utilizado para tratamento da SAB (CHEUNG; 

TRUDGILL, 2015). 

Vale ressaltar que os antidepressivos são frequentemente usados para tratar SAB, muito 

provavelmente por causa de seus efeitos documentados na redução da intensidade da dor 

neuropática e pela estreita associação entre SAB e ansiedade generalizada e transtornos 
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depressivos. A terapia cognitivo-comportamental (TCC) também é uma escolha de 

tratamento, na qual se resume em um tratamento psicológico direcionado, estruturado e de 

curto prazo, que tem como intenção corrigir respostas emocionais disfuncionais, como dor, 

medo, vulnerabilidade ou exaustão, por meio da mudança de pensamentos e comportamentos 

(FELLER et al., 2017; MIZIARA et al., 2015).    

Além disso, o tratamento com laser de baixa potência para remissão da dor tem se 

destacado, promovendo reepitelização, proliferação de fibroblastos e síntese de colágeno. 

Aumentando a vascularização e reduzindo alterações na condução do impulso nervoso. 

Demonstrou-se ter um efeito anti-inflamatório, analgésico e cicatrizante, contendo 

característica com bons resultados no cenário de dor da SAB (BARDELLINI et al., 2019). 

A mastigação de chiclete tem se mostrado também uma forma terapêutica. O 

movimento de mastigação exercita os músculos mastigatórios, o que pode afetar dor na região 

orofacial como forma de terapia por exercício. As evidências sugerem que o exercício afeta os 

opióides endógenos e tem um efeito analgésico na dor crônica (SEKINE et al., 2020).  

Algumas modalidades terapêuticas como a acupuntura têm sido propostas para o 

tratamento da SAB, apesar dos trabalhos que avaliem tais possibilidades serem escassos, a 

acupuntura pode fornecer bons resultados, entretanto, são necessárias várias sessões durante o 

tratamento e muitos pacientes tendem a se tornar dependentes da terapia (CARVALHO et al., 

2017; MIZIARA et al., 2015).  

3.  METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão integrativa, em que foram selecionados artigos científicos 

indexados no Scientific Electronic Library Online (Scielo), Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online (MEDLINE/PubMed).  

3.1 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS ESTUDOS 

 

Nesse estudo foram incluídos: artigos científicos, publicados na íntegra, nos idiomas 

Português, Inglês e Espanhol, nos últimos dez anos, do ano de 2013 a 2021, na modalidade de 

revisão de literatura, revisão sistemática, relatos de casos, caso controle, pesquisa 
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experimental e estudos epidemiológicos que abordassem sobre o tema. Foram excluídos: 

cartas ao editor e àqueles que se apresentavam em duplicata. 

3.2 ESTRATÉGIAS DE BUSCA 

 

 As palavras-chaves utilizadas na busca foram selecionadas previamente, identificando-

se descritores consultados no MeSH (Medical Subject Headings) e no DeCS (Descritores em 

Ciências da Saúde). Os descritores foram: “Diagnóstico”, “Síndrome de Ardência Bucal” e 

“Tratamento” e seus correspondentes em português e espanhol. Após testar os termos 

isoladamente, identificando grafias alternativas e sinônimos, serão estabelecidos os 

descritores utilizados para compor as estratégias de busca, combinando-os com auxílio de 

operadores booleanos AND e OR.  

3.3 SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

 

Realizou-se uma leitura seletiva dos títulos e, posteriormente, uma análise dos resumos 

dos artigos. A pesquisa foi conduzida utilizando o programa State of the Art through 

Systematic Review (START), disponibilizado pelo Laboratório de Pesquisa em Engenharia de 

Software (LAPES), da Universidade Federal de São Carlos, São Paulo. Através deste 

programa, foram listados os artigos e identificados àqueles que se enquadravam nos critérios 

supracitados, por meio de uma leitura do título e resumo por dois pesquisadores, a fim de 

incluir apenas trabalhos com 100% de concordância entre eles. Em caso de dúvida na inclusão 

do artigo no estudo, nova leitura foi feita em conjunto até chegar a uma decisão final.  Vale 

ressaltar que uma busca manual foi feita nas referências dos estudos selecionados. 

3.4 EXTRAÇÃO DE DADOS 

 

Os dados de cada artigo elegível foram extraídos e listados em um quadro elaborado no 

Microsoft® Word, com suas informações: nome dos autores; ano de publicação; local do 

estudo; idioma; desenho do estudo, com enfoque nos principais tratamentos e resultados 

obtidos.  
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4.   RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A SAB é uma condição oral crônica caracterizada por uma sensação de queimação 

intraoral, alterações gustativas e sensações de boca seca (FELIPE et al., 2021). Pode ser 

considera como idiopática, como também é apresentada como uma doença multifatorial 

(MIRANDA; DUEYRE; ANDRADE, 2018).  

A etiologia da SAB tende a ter variações, como fatores envolvendo doenças sistêmicas 

afetando a cavidade oral, ou comorbidades psicológicas e psiquiátricas, onde tem uma 

quantidade significativa desse tipo de alteração (THOPPAY; DESAI, 2019). Todavia, em 

outro estudo, ao observar as características e condições associadas que levam a SAB, 

verificou-se que os fatores como depressão, estresse e perturbação de sono nunca foi 

rigidamente determinada. Por um lado, a ansiedade e a depressão são assumidas como duas 

condições comuns desempenhando um papel significativo (REZAZADEH et al., 2021). 

Contudo, além da existência dos fatores psicológicos, a literatura mostrou mecanismos como 

alterações neuropáticas e hormonais (AMASYALI et al., 2019).  

Em contraste, os pacientes são frequentemente desencadeados por outros fatores 

predisponentes, como xerostomia ou uso de prótese, além dos hábitos parafuncionais que 

podem elucidar uma associação comum a SAB. Como também, existe a hipótese que a 

xerostomia pode ser um principal contribuinte (RABIEI; LEILE; ALIZADEH, 2018). Sendo 

assim, a etiologia da SAB pela literatura ainda não está clara e é contraditória, onde existem 

diversos fatores que precisam ser discutidos mais precisamente, para identificar se são 

provenientes da SAB (MILANI et al., 2018). 

O diagnóstico da SAB pode apresentar atraso pelos profissionais de saúde desde a 

primeira consulta, retratando um grande problema, onde o paciente tende a pedir assistência a 

profissionais distintos, como dentista, clinico geral, neurologista e gastroenterologista, 

resultando em um aumento de ansiedade (ALNAFEA et al., 2017). Com isso, é necessário um 

diagnóstico diferencial, onde poucos dentistas estão preparados para avaliar a síndrome, sendo 

a falta do diagnóstico precoce a maior dificuldade encontrada dos pacientes com SAB.  

Em contrapartida, uma das apresentações de diagnóstico para SAB pode-se dá por a 

técnica de exclusão, juntamente com uma revisão completa da historia odontológica e médica, 

incluindo a identificação dos medicamentos que o paciente tem consumido, como também, 

uma avaliação sistêmica, para estabelecer um diagnóstico definitivo (BENDER, 2018). Visto 

que, normalmente o exame clinico extra oral  não revelará quaisquer alteração. Às vezes o 

intra oral pode detectar pequenas alterações ou variações normal como: língua rachada, 
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glossite esfoliativa de várias origens, língua geográfica, língua saburrosa  ou peluda 

(COCULESCU; RADU; COCULESCU, 2014). 

Todavia, o diagnóstico da SAB continua desafiador com critérios que não são 

suficientemente definidos ou universalmente aceitos, existindo vários diagnósticos confusos, 

e com quadro clínico que costuma ser variável (GURVITS; TAN, 2013). 

Posto isso, é verídico que a literatura mostra escassez no sucesso do diagnóstico, onde a 

descoberta da causa é o maior empecilho para o fechamento do diagnóstico preciso, 

dificultando todo o processo de tratamento e automaticamente a remissão dos sintomas 

(BORGES; ARAÚJO, 2016).  

Vale salientar que os profissionais de saúde precisam ter conhecimento para 

diagnosticar e receber pacientes com SAB, principalmente por tratamentos malsucedidos, eles 

costumam se sentir ansiosos e deprimidos, onde a conduta precisa ser cautelosa, ouvir suas 

queixas, e o mais importante acreditar nos relatos. Embora existam vários estudos, as 

evidências ainda são inconclusivas para orientar os profissionais no manejo do paciente com 

SAB, onde o tratamento pode ser dividido em terapias medicamentos e não medicamentosas 

(HEIR et al., 2015), conforme evidencia no quadro 1. 

 

Quadro 1.  Tratamentos disponíveis na literatura para SAB 
Autores/ 

Ano/Local 
Idioma 

Tipo de 

estudo 
  Tipo de tratamento Resultado 

Du et 

al.,2021 / 

China In
g
lê

s 

R
el

at

o
 d

e 

ca
so

 Cloridrato de Pramipexol 2 -3 

horas antes de dormir, com 

dose inicial de 0,125 mg/d.  

Remissão dos sintomas em 2-

8 semanas. Sem efeito 

colateral.  

 

Jankovskis; 
Selga, 

2021/ 

Letônia In
g
lê

s 

P
es

q
u
is

a 

ex
p
er

im
en

ta
l 

Suplementação de vitamina B 

e zinco; Enxaguatório 
Capsaicina 0,02%, 3 vezes ao 

dia por 30s,  em 3 semanas. 

O uso do colutório teve o 

nível de dor mais baixo que só 
o uso da suplementação, para 

alguns pacientes. Os dois 

tiveram uma efetividade 

positiva da remissão dos 
sintomas.  

 

Sekine et 
al., 2020/ 

Japão In
g

lê
s 

C
as

o
- 

C
o

n
tr

o
le

 Mastigar goma de mascar sem 

cheiro e insípido por 20 
minutos; mastigação simulada 

sem tocar os dentes.   

Efeito analgésico; aliviou a 

dor, ansiedade e estresse; 
dopamina adrenalina 

plasmática diminuíram após o 

exercício. 

Amasyali et 

al., 2019/ 
Turquia In

g
lê

s 

R
el

at
o

 

d
e 

ca
so

 Pregabalina 50 mg  2x ao dia 

durante 1 semanas. 
Aumentando gradativamente a 

dosagem.  

Alguns pacientes tiveram 

efeitos colaterais, mas após o 
uso do medicamento, não 

houve retrocesso.  
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Bardellini 

et al., 2019/ 
Itália 

In
g

lê
s 

E
n

sa
io

 c
li

n
ic

o
 

ra
n

d
o

m
iz

ad
o

 Laser terapia de baixa 

potência, mínimo 4 semanas 

Melhoria significativa dos 

sintomas após as 4 semanas.  

 

 
Gonzalés; 

Rojas, 

2019/ Chilé 

 

E
sp

an
h

o
l 

R
ev

is
ão

 d
e 

li
te

ra
tu

ra
 

Eliminação fatores irritativos 

associado ao gel aloe vera; 

Saliva artificial; Anestesia 

nervo lingual; Clonazepam 

tópico 1mg 3x ao dia ou 

sistêmico 0,5mg; ALA 

associada a GABA; Capsaicina 

0,01% tópica; Xilocaina 2%.;  

Protetor lingual.  

Anestesia regional não tem 

mostrado eficácia; 
Clonazepam tópica mais 

eficaz que sistêmica; demais 

condutas podem ser eficazes.  

 

Tu, et al., 

2019/ Japão 

In
g
lê

s 

R
ev

is
ão

 d
e 

L
it

er
at

u
ra

 

C
ri

ti
ca

 

Antidepressivo; Clonazepam;  

TCC 6 a 12 meses; 

Dopaminérgicos; 

Psicoeduc;ação;  Exercícios 
físicos  

O Clonazepam pode ser 

melhor opção quer os 

antidepressivos; TCC tem 

mostrado ser a mais eficaz. 
Clonazepam sem efeito 

colateral grave. 

Bender, 
2018/ 

Estados 

Unidos 

In
g
lê

s 

R
ev

is
ão

 d
e 

L
it

er
at

u
ra

 

Laser baixa potencia 8 
semanas; Clonazepam tópico 

1mg e sistêmico 0,5mg/ dia; 

Capsaicina tópica 0,025%; 

Substitutos salivares; 
Antidepressivos; ALA; 

Gabapentina 0,5 mg/dia;  

TCC. 

Laser tem mais efetividade 
que o Clonazepam tópico .  

 

Milani et 

al., 2018/ 

Brasil 

In
g
lê

s 

R
el

at
o
s 

d
e 

ca
so

s Terapia a laser; Acupuntura; 

Terapia psicológica; Terapia 

Cognitiva combinado com chá 

de Camomila.  

O resultado do chá de 

Camomila foi efetivo, além de 

não trazer nenhum efeito 

adverso.  

Carvalho et 
al., 2017/ 

Brasil 

In
g

lê
s 

T
ra

n
sv

er
sa

l 

d
es

cr
it

iv
o

 

Laser terapia; Antidepressivos; 
Capsaicina; Clonazepam; 

Homeopatia.  

Em geral, todos tiveram bons 
resultados, onde a Capsaicina 

mostrou efeito adverso.   

Feller et al., 

2017/ 

África 

In
g

lê
s 

R
ev

is
ão

 d
e 

li
te

ra
tu

ra
 Capsaicina tópica; 

Clonazepam; Amitriptilina; 

Ácido alfalipóico em 

combinação com 
anticonvulsivantes ou TCC. 

Capsaícina com efeito 

colateral. Mas, todos com 

bons resultados da remissão da 

dor.  

Fonfria et 

al., 2017/ 
Espanha In

g
lê

s 

R
el

at
o
 

d
e 

ca
so

 Clonazepam; Capsaicina 

0,025%; Amisulprida, ALA; 
Levodopa; Sertralina; 

Paroxetina;  

Apesar de o estudo ter sido 

com poucas amostras, o 
tratamento de primeira escolha 

foi o Dopaminérgico.  
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Borges e 

Araújo, 
2016/ 

Brasil 

P
o

rt
u

g
u

ês
 

R
ev

is
ão

 d
e 

li
te

ra
tu

ra
 Reajuste de prótese; 

Capsaicina tópica 0,25% e 

0,075%; Lindocaína 2% em 
uso tópico; Ansiolíticos 

benzodiazepínicos dose inicial 

de 0,25 mg/dia; 
Antidepressivo 10 mg/dia;  

ALA 800 mg/dia; 

Laserterapia; TCC. 

 

Remissão dos sintomas, 

alguns relatando efeitos 
colaterais.  

Cheung; 
Trudgill, 

2015/ 

Reino 
Unido In

g
lê

s 

R
ev

is
ão

 d
e 

li
te

ra
tu

ra
 

TCC por 12 semanas; ALA até 
2 meses; Antidepressivos por 8 

semanas; Reposição hormonal; 

Capsaicina tópica 0,25%; 
Clonazepam;  Acupuntura 8 

semanas;  

O menos efetivo foi à 
reposição hormonal. O acido 

alfa-lipóico não tem sido o 

tratamento de escolha.  
Demais, tem mostrado 

efetividade, Capsaicina com  

efeitos colaterais.  

 
Miziara et 

al., 2015/ 

Brasil 

In
g
lê

s 

R
ev

is
ão

 d
e 

li
te

ra
tu

ra
  

Hipericina; Protetor labial; 

Capsaícina; Clonazepam; 

Terapia Cognitiva; 
Acupuntura; Aloe Vera; 

Catuama; ALA; Paroxetina.  

Hipericina nenhuma melhora; 
Capsaicina e Clonazepam com 

efeitos colaterais; Aloe Vera 

boa efetividade para tratar 
parafunções; Catuama base de 

plantas com redução razoável 

de sintomas; Paroxetina 

contém poucos estudos; 
demais com bons resultados.  

 

Aravindhan 
et al., 2014/ 

Índia 

In
g
lê

s 

R
ev

is
ão

 d
e 

li
te

ra
tu

ra
 

Capsaicina tópica 0,025%; 

Anestésico local; Aloe Vero 
0,5 ml + protetor labial; 

Doxepina; Lactoperoxidase 

tópica; TCC; Antidepressivos; 

Suplementação Vitáminica;  
Clonazepam 0,5 mg ; ALA  

Doxepina e lactoperoxidase 

ineficaz; ALA reduz em 
pacientes com disgeusia; 

demais tem mostrado 

efetividade.  

 

Coculescu; 
Radu; 

Coculescu, 

2014/ 

Romênia  In
g
lê

s 

R
ev

is
ão

 d
e 

li
te

ra
tu

ra
 

Clonazepam, Amitriptilina; 

Gabapentina; Paroxetina; 
Lindocaina; Sertralina; 

Capsaicina tópico / sistêmico; 

ALA, Cloridrato de 

benzidamina a 0,15% ou 3%, 
terapia de reposição hormonal, 

suplementação de vitaminas e/ 

ou zinco, ferro, TCC; 
Acupuntura. 

Cloridato de benzidamina, 

anti-histamínicos, lidocaína, 
capsaicina, não provaram 

melhorias estaticamente 

significativas 

  

 

De acordo com os autores são inúmeros os tipos de tratamentos que podem ter 

resultados positivos para SAB, o que vai diferenciar a escolha da conduta é a descoberta da 

causa. Alguns tratamentos são bem específicos, como a opção de dopaminérgicos, que são 

medicamentos muito usados para doença de Parkinson, mostrado por 03 autores, (DU et al., 

2021; TU et al., 2019; FONFRIA et al., 2017). O Cloridato Pramipexol, que conforme estudo, 

tem tido remissão dos sintomas, onde, de 08 pacientes, apenas um obteve recidiva dos 

sintomas, após segunda a terceira semana de uso, sem efeito colateral (DU et al., 2021). Os 
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dopaminérgicos podem ser usufruídos para suprir limitações de outros medicamentos usados 

em longo prazo, principalmente para idosos, mas, não deve ser tratamento de primeira opção 

(TU et al., 2019). Todavia, em outro estudo, tem sido tratamento de primeira escolha, mas 

com recidiva dos sintomas (FONFRIA et al., 2017).  

Outro tipo de terapia, com efeito analgésico, constatou-se à goma de mascar, uma 

alternativa de terapia que obtém também a remissão dos sintomas e diminuição do estresse, 

porém, os autores sugeriram mais estudos á respeito (SEKINE et al., 2020). Além disso, 

foram mencionados os anestésicos locais, como a Xilocaína 2% (GONZALES; ROJAS, 

2019), e Lidocaína 2% (GONZALES; ROJAS, 2019; BORGES; ARAÚJO, 2016; 

ARAVINDHAN et al., 2014; COCULESCU; RADU; COCULESCU, 2014) mas, com pouca 

eficácia, devido ao curto prazo da duração analgésica  (ARAVINDHAN et al., 2014). Existem 

as medidas paliativas, como a eliminação de fatores irritativos e traumáticos (GONZALES; 

ROJAS, 2019; BORGES; ARAÚJO, 2016) como também o uso de protetor labial 

(GONZALES; ROJAS, 2019; MIZARIA et al., 2015), onde apenas um pesquisador trouxe 

seu uso em junção com o Óleo Vera, com efetividade (ARAVINDHAN et al., 2014). Foi 

verificado que o Óleo Vera possui bons resultados para pacientes com parafunções 

(MIZIARA et al., 2015). Outra opção é a saliva artificial, que os autores pontuaram em caso 

de xerostomia (GONZALES; ROJAS, 2019; BENDER, 2018; ARAVINDHAN et al., 2014). 

A Lactoperoxidase tópica mostrou-se ineficaz nesses casos (ARAVINDHAN et al., 2014). 

Alguns estudos apresentaram como foco a suplementação vitamínica (JANKAVISKES; 

SELGA, 2021). Neste estudo constatou-se que em 89 pacientes a suplementação teve solução 

mais satisfatória em conjunto como o enxaguatório de Capsaicina 0,02%. Outras pesquisam 

estudaram esse complemento vitamínico e reposição hormonal em conjunto a terapias 

distintas, com resultados significativos (CHEUNG; TRUDGILL, 2015; ARAVINDHAN et 

al., 2014; COCULESCU; RADU; COCULESCU, 2014). Entretanto, reposição vitamínica não 

tem evidências de melhorias (CHEUNG; TRUDGILL, 2015). O uso do laserterapia em baixa 

potência teve uma excelente repercussão em todos os 05 artigos que o citaram, portanto, 

pode-se afirmar que o mesmo é uma boa conduta não farmacológica (BARDELINE et al., 

2019; BENDER, 2018; MILANI et al., 2018; CARVALHO et al., 2017; BORGES; 

ARAÚJO, 2016). E em alguns momentos terá mais efetividade que os medicamentos, 

diminuindo até 60% da dor (CARVALHO et al., 2017). Outro tratamento não farmacológico 

muito comentado foi à acupuntura, no geral, alcançaram bons resultados (MILANI et al., 

2018; CHEUNG; TRUDGILL, 2015; MIZIARA et al., 2015; COCULESCU; RADU; 
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COCULESCU, 2014) mas, alguns autores mostraram insatisfação por falta de estudos a 

respeito (CHEUNG; TRUDGILL, 2015; MIZIARA et al., 2015).  

O tratamento não farmacológico que teve maior menção citado por 09 autores, foi à 

TCC, uma opção sem contra indicação e sem efeito colateral, que tem atingido melhorias nos 

sintomas em pacientes com SAB, porém é de longo prazo e requer a cooperação do paciente 

(TU et al., 2019; BENDER, 2018; MILANI et al., 2018; FELLER et al., 2017; BORGES; 

ARAÚJO, 2016; CHEUNG; TRUDGILL, 2015; MIZIARA et al., 2015; ARAVINDHAN et 

al., 2014; COCULESCU; RADU; COCULESCU, 2014). Uma das condutas descrita por 

Milani et al., (2018), foi a TCC coadjuvante com o chá de camomila, onde não é citado por 

demais autores, e tem mostrado ser uma boa opção, sem nenhum efeito adverso. 

Segundo autores, o medicamento mais utilizado é a Capsaicina tópica 0,025% e 

sistêmico, com efeitos adversos (FELLER et al., 2017; CHEUNG; TRUDGILL, 2015; 

MIZIARA et al., 2015; ARAVINDHAN et al., 2014; COCULESCU; RADU; COCULESCU, 

2014), onde a tópica foi citada por mais 06 autores, teve maior efetividade e mostrou-se 

também com efeito colateral (GONZALES; ROJAS, 2019; BENDER, 2018;  CARVALHO et 

al., 2017; FONFRIA et al., 2017; BORGES; ARAÚJO, 2016; MIZIARA et al., 2015). Mas, 

ainda assim tem situado-se como a conduta mais mencionada pelos os autores.  

O Clonazepam sistêmico e tópico também foram um dos medicamentos 

benzodiazepínicos mais usados (GONZALES; ROJAS, 2019; TU et al., 2019; BENDER, 

2018; CARVALHO et al., 2017; FELLER et al., 2017; FONFRIA et al., 2017; CHEUNG; 

TRUDGILL, 2015; MIZIARA et al., 2015; ARAVINDHAN et al., 2014; COCULESCU; 

RADU; COCULESCU, 2014), sem efeito adverso grave (TU et al., 2019). Todavia, é um 

medicamento que tem um grande potencial de dependência (CHEUNG; TRUDGILL, 2015). 

Assim como, outros tipos de ansiolíticos e benzodiazepínicos, para tratar ansiedade, estresse e 

depressão (TU et al., 2019; BENDER, 2018; CARVALHO et al., 2017; FELLER et al., 2017; 

FONFRIA et al., 2017; BORGES; ARAÚJO, 2016; CHEUNG; TRUDGILL, 2015; 

MIZIARA et al.,  2015; ARAVINDHAN et al., 2014; COCULESCU; RADU; COCULESCU, 

2014). Porém, alguns sem bons resultados, como o Paroxetina (MIZIARA et al.,  2015). 

Conforme pesquisas o ALA mostra efetividade e pode ser uma terapia de escolha 

(BENDER, 2018; FONFRIA et al., 2017; BORGES, ARAÚJO, 2016; ARAVINDHAN et al., 

2014; COCULESCU; RADU; COCULESCU, 2014), principalmente para pacientes com 

digeusias (ARAVINDHAN et al., 2014). Entretanto, algumas pesquisas apresentaram o 

mesmo associado a anticonvulsivantes, que compõe o grupo GABA, com melhorias nos 

sintomas (GONZALES; ROJAS, 2019; FELLER et al., 2017; CHEUNG; TRUDGILL, 2015). 
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Todavia, para o estudo de Cheung e Trudgill (2015), não tem sido o tratamento de primeira 

escolha. Além disso, existe a possibilidade da ingestão apenas do GABA, que torna-se uma 

alternativa, possuindo propriedades eficazes para a remissão dos sintomas da SAB 

(AMASYALI et al., 2019; BENDER, 2018;  MIZIARA et al., 2015; COCULESCU; RADU; 

COCULESCU, 2014) Outra terapia diferenciada e apresentada foi a Catuama, uma alternativa 

extraída de plantas naturais brasileiras, onde os pacientes tiveram  um quadro de dor 

diminuído significativamente após o uso, porém, requer mais pesquisas diante da literatura 

atual  (MIZIARA et al., 2015).   

5.  CONCLUSÃO 

 

A revisão de literatura mostrou o perfil do paciente com SAB corresponde 

principalmente a mulheres no período de meia idade pós-menopausa, que apresentam dor de 

intensidade moderada a grave. A falta de consentimento na literatura a respeito da etiologia da 

SAB transforma-se desafiador para o cirurgião-dentista o manejo clinico diante dessa 

alteração, tornando o exame clinico imprescindível.  

Além disso, é importante ressaltar sobre o diagnóstico precoce da SAB, uma vez que 

não há manifestações bucais, sendo um grande diferencial. Sabe-se que é uma alteração que 

normalmente não tem cura, apenas controle e que precisa da cooperação do paciente. É nítido 

que a literatura ainda não consegue trazer tratamentos de total eficácia, onde torna-se 

dificultoso trabalhar em apenas um tratamento de sucesso, o que se faz pensar em tratamentos 

terapêuticos diversos, executando a terapia sempre encima da causa.  

Dessa forma, é necessária uma maior atenção para a detecção e tratamento precoce da 

SAB, dos sinais e sintomas da doença, bem como difundir a informação a fim de diminuir o 

desconforto do paciente, cabendo ao profissional à orientação para o tratamento adequado. 

Com um bom exame clínico, o cirurgião-dentista pode realizar uma abordagem terapêutica e 

estabelecer um plano de tratamento focado na melhoria dos sintomas, proporcionando 

qualidade de vida aos pacientes. 
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