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RESUMO

Sarruf, MBJM. Estresse como fator de exacerbação dos sinais e sintomas da Língua
Geográfica durante a pandemia da COVID-19 [Tese]. Niterói: Faculdade de
Odontologia, Universidade Federal Fluminense; 2021.
A língua geográfica é um distúrbio inflamatório benigno de etiologia
desconhecida, que se caracteriza pela perda do epitélio devido à atrofia das papilas
filiformes. Geralmente ocorre no dorso da língua podendo se estender para as bordas
laterais. Clinicamente se manifesta como uma área eritematosa circundada por
margens esbranquiçadas e ligeiramente elevadas. Na maioria dos casos a condição
é assintomática embora alguns indivíduos relatem sintomas como ardência lingual.
Embora não exista uma causa específica para essa condição, a língua geográfica tem
sido observada em indivíduos com doenças de caráter imunológico como a psoríase,
condições alérgicas ou atópicas e na presença de estresse e/ou ansiedade. Em março
de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou oficialmente a Pandemia da
COVID-19. O número de casos e de mortes por todo o mundo, as medidas restritivas
para mitigar a propagação do novo coronavírus provocaram pânico e geraram um
enorme nivel de estresse e ansiedade na população mundial. Diante do que foi acima
descrito, formulamos a hipótese se houve exacerbação dos sinais e sintomas da
língua geográfica durante a pandemia. Trinta e dois participantes de pesquisa foram
recrutados aleatoriamente na Clínica de Diagnóstico Bucal da Faculdade de
Odontologia da UFF por um período de 6 meses. Depois disso, os participantes foram
divididos em dois grupos: grupo controle (ausência de LG), n=20 e grupo teste
(presença de LG), n=12. Na segunda etapa: Nove participantes do Grupo Teste foram
contatados por telefone e responderam a um questionário sobre a ocorrência de
alterações dos sinais e sintomas da língua geográfica durante a pandemia, que
constou das seguintes perguntas: teve sintomas de infecção por SARS-CoV-2? Foi
testado para COVID-19? O resultado do teste foi positivo? Usou algum medicamento
para COVID-19? Observou alterações na língua geográfica, algum sintoma novo ou
piora dos sintomas? Associou a mudança (sinais e sintomas) a algum fator? Após
responderem às perguntas os participantes foram subdivididos em dois grupos: LG
com e sem exacerbação dos sinais e sintomas. Na primeira fase da pesquisa não foi
observada diferença estatística quanto aos critérios clínicos como idade (p=0.72),
gênero (p=024) e doenças sistêmicas (p=0.58) entre os grupos controles e teste. Na
segunda fase, houve diferença estatística entre os grupos de LG com e sem
exacerbação dos sintomas, quanto à idade e quanto ao estresse como fator causador
da piora dos sintomas orais (p=0.3 e 0.2), respectivamente. Concluiu-se que pacientes
mais jovens foram mais susceptíveis ao estresse e consequentemente apresentaram
exacerbação das lesões orais relacionadas à LG.
Palavras-chave: coronavírus, COVID-19, língua geográfica, lesões orais.

ABSTRACT

Sarruf, MBJM. Stress as a fator of exacerbation of the signs and symptoms of
Geographic Tongue during the COVID-19 pandemic. [Thesis]. Niterói: Faculdade de
Odontologia, Universidade Federal Fluminense; 2021.
Geographic Tongue (GT) is a benign inflammatory disorder of unknown etiology
which is characterized by the loss of epithelium due to the atrophy of filiform papillae.
It usually occurs on the dorsum of the tongue and may extend to its lateral edges. It
appears clinically as an erythematous area surrounded by whitish and slightly elevated
margins. In most cases the condition is asymptomatic, although some individuals may
report some symptoms which include burning sensation of the tongue. Although
there´s no specific cause for this condition, Geographic Tongue has been observed in
patients with immunological diseases such as psoriasis, allergic and atopic conditions
and in the presence of stress and/or anxiety. In March 2020, the World Health
Organization officially declared the COVID-19 Pandemic. The number of widespread
cases and deaths and the restrictive measures and social distancing to mitigate the
spread of coronavirus have caused panic and have generated a great level of stress
and anxiety in the world population. Therefore, we hypothesized if there was
exacerbation of the signs and symptoms in geographic tongue of the research
participants during the pandemic. Thirty-two participants were randomly recruited from
the Oral Diagnosis Clinic of Dentistry School at UFF for 6 months. After that, the
participants were split into two groups: control group (no GT), n= 20 and test group
(with GT), n= 12. In the second step nine participants of test group were contacted by
phone and answered a questionnaire about changes of the GT signs and symptoms
during the pandemic, which consisted of the following questions: did you have
symptoms of SARS-CoV-2 infection? Have you been tested for COVID-19? Was the
test result positive? Have you used any medication for COVID-19? Have you noticed
any changes or any new or worse symptom in your GT? Have you associated these
changes to any specific factor? After they´ve answered the questions, the participants
were subdivided into two groups: GT with and without signs and symptoms
exacerbation. In the first phase of the research no statistical difference between control
and test groups was observed, regarding clinical criteria such as age (p+0.72), gender
(p=0.24) and systemic diseases (p=0.58). In the second phase there was statistical
difference between GT groups with or without symptom exacerbation in terms of age
and stress as a factor of worsening of the oral symptoms (p=0.3 and 0.2), respectively.
So, we concluded that younger patients were more susceptible to stress and,
consequently, presented more exacerbation of the oral lesions related to GT.
Keywords: coronavirus, COVID-19, geographic tongue, oral lesions.
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1. INTRODUÇÃO

A língua geográfica (LG) também conhecida como glossite migrans, eritema
migrans, glossite migratória benigna, estomatite areata é um distúrbio inflamatório
geralmente assintomático, de etiologia desconhecida que ocorre geralmente no dorso
da língua podendo algumas vezes envolver suas bordas laterais. Sua apresentação
clínica é frequentemente descrita como uma área eritematosa com margens
esbranquiçadas e ligeiramente elevadas, resultando em uma aparência de mapa. Isso
ocorre devido atrofia das papilas filiformes, o que leva ao adelgaçamento epitelial
(Campos et al., 2018). Entretanto, nessa condição, as papilas fungiformes
permanecem intactas (Pinna et al., 2019). A causa exata da atrofia das papilas da
língua em pacientes com LG ainda permanece desconhecida. No entanto, foi
demonstrado que o epitélio da língua se renova continuamente por processos de
proliferação, maturação e apoptose, que são, em parte, controlados pelo fator de
crescimento epidérmico (EGF) (Nakamura et al., 2010). Ocasionalmente, são
encontradas lesões em outros locais da cavidade oral, geralmente denominadas
estomatite migratória, estomatite geográfica ou LG ectópica (Hume, 1975). Estudos
demonstram uma associação significativa entre LG e língua fissurada (LF) (Neville et
al., 2009; Gonzaga et al., 2013).
A LG pode ser classificada clinicamente como ativa ou típica, quando está
demarcada por uma borda branca, discretamente elevada; e em passiva, abortiva ou
atípica quando essa borda não está presente ou desaparece antes de seu processo
de formação ser finalizado (González-Álvarez et al., 2018). A lesão é dinâmica, pois
sofre alterações em sua morfologia, podendo curar espontaneamente em dias ou
semanas e possui caráter recorrente em períodos variáveis (Mangold et al., 2016).
Recentemente, foi publicado um Índice de Severidade para a LG classificando
a condição como leve, caracterizada por lesões pouco eritematosas circundadas por
halo fino ou sem a presença do mesmo e de pequena extensão; moderada (leve a
acentuada) para lesões com presença de eritema, halo esbranquiçado espesso com
ou sem associação à língua fissurada (LF) e de extensão variável; e severa, para
lesões com eritema intenso, halo esbranquiçado espesso, associadas à LF, afetando
grande extensão da língua, principalmente o dorso (Picciani et al., 2020).
Sua prevalência varia de 0,2% a 14,4% em alguns estudos (Banoczy et al.,
1993), entretanto, outras pesquisas reportam essa prevalência numa faixa de 1% a
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2,5% (Axell, 1976). Essa variação das taxas relatadas pode ocorrer devido à diferença
entre a população examinada, tipos de exame realizados e critérios diagnósticos
(Dombi e Czegledy, 1992). A LG é mais frequentemente observada em adultos do que
em crianças (Grosshans e Gerber, 1983). Alguns estudos demonstram uma
predileção pelo gênero feminino (Jainkittivong e Langlais, 2005). E alguns autores não
estabelecem diferença entre os gêneros (Redman, 1970).
A LG tem sido descrita em pacientes com história familiar da mesma condição
e é frequentemente encontrada em indivíduos com doenças de caráter imunológico
como a psoríase, na presença de estresse e/ou ansiedade, e em individuos portadores
de condições alérgicas ou atópicas (Magliocca e Fitzpatrick, 2017). Recentemente, a
doença celíaca e a anemia ferropriva têm sido observadas em pacientes com LG
(Cigic et al., 2016)
Como principais sintomas, ardência, dor, sensação de queimação e
desconforto, ocasionalmente são relatados por alguns indivíduos e podem ser
tratados com analgésicos e enxaguatórios bucais contendo anestésico e/ou antihistamínico e/ou corticosteroides tópicos (Pinna et al., 2019).
Embora ainda não exista um protocolo de tratamento específico, alguns
fármacos como ácido retinóico, ciclosporina, anti-histamínicos, tacrolimus e
reguladores do sistema imunológico têm sido usados no tratamento da LG, pois
modulam a resposta inflamatória (Boorghani et al., 2010).
Dentre os fatores psicológicos associados à condição, a ansiedade está
presente de forma significativa em pacientes portadores de LG (Scariot et al., 2017).
Estudos reportam o estresse e depressão como fatores relacionados ao aparecimento
das lesões (Magliocca e Fitzpatrick, 2017).
Em 11 de março de 2020 a COVID-19, foi oficialmente declarada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma Pandemia (World Health
Organization, 2020). As medidas adotadas para evitar a propagação do vírus
incluíram: confinamento de mais da metade da população mundial, fechamento de
escolas e universidades, distanciamento social. E o estado de emergência foi adotado
em vários países (Jernigan, 2020; Prem et al., 2020; Qiu et al., 2020).
A humanidade atualmente enfrenta um estado de incertezas e tem
experimentado mudanças bruscas no seu cotidiano devido à pandemia do novo
coronavírus (COVID-19). Juntamente com suas altas taxas de infectividade e
fatalidade, a Doença do Vírus Corona de 2019 (COVID-19) causou um impacto
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psicossocial universal resultando em histeria em massa, carga econômica e perdas
financeiras. A quarentena imposta aos cidadãos para combater a COVID-19
representada por bloqueios em todos os países produziu pânico agudo, ansiedade,
comportamentos obsessivos, acumulação, paranoia e depressão. A longo prazo, a
ocorrência de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) será esperada
(Chevance et al., 2020; Vindegaard e Benros, 2020).
Além dos sintomas mais comuns da infecção por Sars-CoV-2 como mialgia,
tosse seca, fadiga, alterações gastrintestinais, dor de garganta, cefaleia, hiposmia
(diminuição do olfato) hipogeusia (diminuição do paladar), dispneia e pneumonia (Guo
et al., 2020; Whang et al., 2020), manifestações cutâneas e orais também foram
reportadas em pacientes com COVID-19 (Ansari et al., 2021; Estébanez et al., 2020;
Martín Carreras-Presas et al., 2020).
Em estudo recente foram reportados dois casos de lesões orais em pacientes
com PCR positivo para COVID-19 a partir de swabs de nasofaringe. Foram
observadas na cavidade oral pequenas lesões ulceradas envolvendo todo o palato
duro e pequenas úlceras não hemorrágicas de margens irregulares no terço anterior
da língua. O exame histopatológico apresentou características idênticas nas duas
lesões (Ansari et al., 2021). Em outro estudo foi reportada a presença de herpes
simples, candidíase e língua geográfica em um paciente que testou positivo para
coronavírus (Santos et al., 2020).
Embora sua etiologia permaneça desconhecida, estudos demonstram que
fatores genéticos, alergias, deficiência de vitaminas, doenças imunológicas como a
psoríase, estresse emocional e depressão podem estar associados à presença de LG
(Magliocca e Fitzpatrick, 2017; Scariot et al., 2017).
Além disso, alguns estudos demonstram a presença de lesões orais em
pacientes acometidos pela COVID-19 (Ansari et al., 2021; Santos et al., 2020).
Partindo dessa premissa, a hipótese científica desse estudo é: houve exacerbação
dos sinais e sintomas da LG, devido ao estresse ocasionado pela pandemia ou pela
própria COVID-19?
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2. OBJETIVOS

2.1 Geral

Avaliar se houve mudança do aspecto clínico da língua geográfica ou
exacerbação dos seus sintomas durante a pandemia da COVID-19.

2.2 Específicos

Estudar os fatores associados à mudança do aspecto da língua geográfica e/ou
à exacerbação dos seus sintomas durante a pandemia da COVID-19.
Analisar os dados clínicos relacionados à presença de LG.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo, observacional, transversal caso controle que
foi aprovado em 03 de novembro de 2020 pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) sob o parecer nº 4.376.011 (ANEXO 1).
O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi obtido e assinado por todos os
participantes de pesquisa incluídos no estudo (APÊNDICE 1). Para o desenvolvimento
de seu desenho, foram seguidas as recomendações do Strengthening the Reporting
of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) (Von Elm et al., 2007). A
metodologia do presente estudo foi dividida em duas etapas:

1ª etapa: Diagnóstico clínico da língua geográfica através do exame físico de rotina
da cavidade oral
Os participantes de pesquisa, acima de 18 anos, foram recrutados
aleatoriamente na Disciplina de Diagnóstico Bucal da Faculdade de Odontologia da
Universidade Federal Fluminense (UFF), por um período de 6 meses entre o primeiro
e o segundo semestre de 2019. Dos 140 pacientes atendidos na Clínica de
Diagnóstico Bucal, 34 concordaram em participar do estudo. Todos os participantes
de pesquisa incluídos neste estudo foram submetidos a uma anamnese detalhada e
os dados de identificação, história médica e informações sobre presença de doenças
sistêmicas, doenças autoimunes, tabagismo, uso de álcool e uso de medicamentos,
foram registrados na ficha clínica (APÊNDICE 2). Posteriormente os participantes
foram submetidos ao exame estomatológico. Dois participantes de pesquisa foram
excluídos do estudo.
As LG foram classificadas quanto à severidade de acordo com a classificação
de Picciani et al., 2020.
A partir da anamnese e do exame estomatológico dos participantes, dois
grupos foram formados: (A) Grupo Controle (ausência de língua geográfica), n=20; B)
Grupo Teste (com língua geográfica), n=12 (Figuras 1A e 1B, a seguir).
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Figura 1 - Imagens fotográficas exemplificando cada grupo de
pesquisa. 1A. Imagem fotográfica da língua do grupo controle.
1B. Imagem fotográfica caracterizando a língua geográfica do
grupo teste.

Critérios de inclusão:
•

Pacientes de ambos os gêneros maiores de 18 anos;

•

Pacientes portadores de Língua Geográfica (Grupo Teste) e sem língua
geográfica (Grupo Controle);

•

Pacientes sem histórico de macro traumas na região de coleta do material;

•

Pacientes que concordaram em assinar o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.

Critérios de exclusão:
•

Pacientes menores de 18 anos;

•

Portadores de psoríase;

•

Portadores de doenças autoimunes.

2ª etapa: Os participantes do Grupo Teste (B) foram contatados por telefone e
responderam a um questionário sobre a ocorrência de alterações dos sinais e
sintomas da língua geográfica durante a pandemia do novo coronavírus, que constou
das seguintes perguntas: teve sintomas de infecção por SARS-CoV-2? Fez teste para
o coronavírus? O resultado do teste foi positivo? Usou algum medicamento para
COVID-19? Observou alterações no aspecto da língua geográfica, algum sintoma
novo ou piora dos sintomas? Associou as mudanças (sinais e sintomas) a algum fator?
De acordo com a ficha clínica (APÊNDICE 2).
Fotografias da língua de todos os participantes foram feitas tanto na primeira,
quanto na segunda etapa da pesquisa para fins científicos.
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Análise estatística
As variáveis numéricas foram expressas como média ± desvio padrão e
aplicou-se o Teste de normalidade (teste de Shapiro-Wilk): t test (amostragem normal)
e Mann Whitney test (amostragem não normal) foram utilizados.

As variáveis

nominais foram avaliadas pelo teste do qui-quadrado, incluindo a avaliação do odds
ratio com intervalo de confiança de 95%. O p-valor <0.05 foi considerado significante
estatisticamente. O programa Excel do Microsoft Office 2013 foi utilizado para a
tabulação dos dados e o software Prisma GraphPad 6.0 (GraphPad Software, La Jolla,
CA-EUA) para os cálculos estatísticos.
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4. RESULTADOS

Aproximadamente 140 pacientes foram atendidos na Clínica de Diagnóstico
Bucal por um período de 6 meses, entre o 1º e o 2º semestre de 2019. Destes, 32
participantes foram incluídos neste estudo, sendo 12 do grupo teste (língua
geográfica) e 20 do grupo controle. No grupo teste 5 (41,67%) participantes relataram
ardência na LG e este sintoma foi associado à ingestão de alimentos picantes ou
bebidas/alimentos cítricos por 2 (16,67%) participantes. Apenas 1 (8,33%) participante
relatou exacerbação espontânea desse sintoma. O estresse foi relacionado ao
surgimento da lesão por 3 (25,00%) participantes (Tabela 1).

Tabela 1 - Características clínicas do grupo teste (Língua Geográfica)
Parâmetros
Local da lesão
Dorso
Bordas laterais
Dorso e bordas laterais
Pontada língua
Lesão passiva
Número de lesões
1 lesão
2 lesões
3 lesões
4 lesões
Passiva
*Índice de severidade
Leve
Moderada
Severa
Fator associado ao surgimento da lesão
Estresse
Ausente
Sintomas
Ardência
Ausente
Fatores desencadeantes dos sintomas
Bebidas
Bebidas/frutas cítricas
Alimentos picantes/bebidas cítricas
Espontâneo
Sem sintomas
Nota: *Classificação de acordo com Picciani et al. (2020).

N=12

(%)

3
2
4
1
2

25,00
16,67
33,33
8,33
16,67

3
3
2
2
2

25,00
25,00
16,67
16,67
16,67

5
4
1

41,67
33,33
8,33

3
9

25,00
75,00

5
7

41,67
58,33

1
1
2
1
7

8,33
8,33
16,67
8,33
58,34
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Não houve diferenças estatísticas entre os grupos com relação ao gênero
(p=0.74), quando foram comparados os dados clínicos do grupo teste (LG) com o
grupo controle pelo teste do qui-quadrado (Tabela 2).

Tabela 2 - Dados clínicos
Controle
N=20

Língua
geográfica
N=12

p-valor
(OR; IC)

45±15.90

46.91±16.95

0.72

5 (25.00%)
15 (75.00%)
2 (10.00%)

1 (8.33%)
11 (91.67%)
1 (8.33%)

Consumo de bebida
alcóolica
Uso de drogas

6 (30.00%)

2 (16.67%)

1 (5.00%)

0 (0.00%)

Tratamento médico

7 (35.00%)

4 (33.33%)

Uso de medicação

9 (45.00%)

6 (50.00%)

Alergia

1 (5.00%)

2 (16.67%)

Doenças sistêmicas

8 (40.00%)

6 (50.00%)

Língua fissurada

0 (0.00%)

2 (16.67%)

0.24
(3.67;0.37-36.00)
0.84
(1.29;0.10-16.05)
0.40
(2.14;0.36-12.90)
0.43
(1.92;0.07-51.07)
0.92
(1.08;0.24-4.88)
0.78
(0.82; 0.19- 3.34)
0.27
(0.26;0.02-3.27)
0.58
(0.67;0.16-2.82)
0.05
(0.10;0.00-2.34)

Parâmetros
Idade
Média
Gênero
Masculino
Feminino
Fumante

Nota: Chi-square test + t test.

Dentre os 12 participantes incluídos no estudo, somente nove foram
encontrados na 2ª etapa da pesquisa, através do número de telefone fornecido na 1ª
etapa do estudo. Na comparação entre os grupos com e sem exacerbação das
manifestações orais durante a pandemia, não houve diferença quanto ao gênero
(p=0.34), ou quanto ao teste positivo para COVID-19 (p= 0.63). Porém foi observada
diferença estatística entre a idade (p=0.03) e quanto ao estresse relatado pelos
participantes como fator de exacerbação para os sintomas da língua geográfica
(p=0.02) (Tabela 3).
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Tabela 3 - Análise das manifestações orais do grupo teste durante a Pandemia da
COVID-19
Parâmetros
Gênero
Masculino
Feminino
Idade
Média
Sintomas COVID-19
Sim
Não
Fez teste COVID-19
Sim
Não
Teste positivo
COVID-19
Sim
Não
Uso de medicação
para COVID-19
Sim
Não
Relato de estresse
durante a pandemia
Sim
Não
Uso de medicação
para sintomas LG
Sim
Não

Língua geográfica
Sem exacerbação
dos sintomas orais
na Pandemia COVID19 (N=5)

Língua geográfica
com exacerbação
dos sintomas orais
na Pandemia COVID19 (N=4)

p-valor
(OR; IC)

1 (20.00%)
4 (80.00%)

0 (00.00%)
4 (100.00%)

0.34
(3.0;0.094-95.25)

49,00±9,70

29.50±6.87/

0.03

2 (40.00%)
3 (60.00%)

1 (25.00%)
3 (75.00%)

0.63
(2.00;0.11-35.83)

2 (40.00%)
3 (60.00%)

1 (25.00%)
3 (75.00%)

0.63
(2.0;0.11-35.83)

2 (40.00%)
3 (60.00%)

1 (25.00%)
3 (75.00%)

0.63
(2.0;0.11-35.83)

2 (40.00%)
3 (60.00%)

1 (25.00%)
3 (75.00%)

0.63
(2.0;0.11-35.83)

1 (40.00%)
4 (60.00%)

4 (100.00%)
0 (00.00%)

0.02
(0.3; 0.00-1.18)

0 (00.00%)
5 (100.00)

1 (00.00%)
3 (100.00%)

0.23
(0.21;0.00-6.82)

Nota: Chi-square test + Mann Whitney test.

Dentre os três participantes com LG diagnosticados com COVID-19, somente um
apresentou alterações nos aspectos clínicos das lesões da língua geográfica (Figuras
2A e 2B, a seguir).
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Figura 2 - Aspectos clínicos da LG antes e após teste positivo para coronavírus. 2A. Aspectos
clínicos da LG do paciente antes de testar positivo para a COVID-19 mostrando a predominância
da lesão no dorso posterior da língua. 2B. Aspectos clínicos da LG após teste positivo para a
COVID-19. Presença de àreas atróficas no dorso posterior, na parte anterior e na borda lateral
direita da língua, com margens esbranquiçadas mais proeminentes

Em outro participante que não apresentou COVID-19, houve mudança da LG
de passiva, antes da pandemia, para ativa, durante a pandemia (Figuras 3A, 3B e 3C).

Figura 3 - Transformação de LG passiva para ativa durante a pandemia da COVID-19. 3A. LG
Passiva antes da pandemia. 3B e 3C. LG tornou-se ativa durante a pandemia com o surgimento
de lesões em borda lateral da língua, bilateralmente.
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5. DISCUSSÃO

Estudos recentes demonstram a associação da língua geográfica com a
presença de ansiedade, estresse e depressão (Scariot et al., 2017) corroborando com
os resultados deste estudo onde o estresse foi estatisticamente associado à
exacerbação dos sintomas da LG. Além disso, foi observado neste estudo que
pacientes mais jovens foram mais susceptíveis ao estresse e, consequentemente,
apresentaram exacerbação ou piora nos sintomas da LG.
A língua geográfica (LG) é um distúrbio inflamatório geralmente assintomático,
de etiologia desconhecida, que ocorre geralmente no dorso da língua podendo
algumas vezes envolver suas bordas laterais. O aspecto clínico da LG se caracteriza
pela presença de uma área eritematosa com margens esbranquiçadas e ligeiramente
elevadas, devido atrofia das papilas filiformes (Campos et al., 2018). A lesão é
frequentemente encontrada em indivíduos com doenças de caráter imunológico, como
a psoríase, na presença de estresse e/ou ansiedade, ou pode estar associada a
condições alergicas ou atópicas (Magliocca e Fitzpatrick, 2017).
Após a oficialização da pandemia da COVID-19 pela OMS em Março de 2020
(World Health Organization, 2020), a população mundial teve que lidar com situações
extremamente estressantes tais como: confinamento, distanciamento social, perda
economica, prejuízo na educação, entre outras. Tais medidas adotadas para mitigar
a propagação do vírus implicaram no decreto de estado de emergencia em vários
países (Jernigan, 2020; Prem et al., 2020; Qiu et al., 2020).
Em 14 de novembro de 2020 foram registrados em todo o mundo mais de 53,78
milhoes de casos confirmados de COVID-19 e ocorreram mais de 1,3 milhões de
mortes relacionadas à doença (World Health Organization, 2020). Essa situação tem
causado um impacto global de grandes proporções e hoje, o mundo inteiro se encontra
afetado pelo estresse, angústia e pânico decorrentes da Pandemia da COVID-19
(Chevance et al., 2020; Vindegaard e Benroso, 2020). No presente estudo 44,4% dos
participantes de pesquisa incluídos associaram à exacerbação dos sinais e sintomas
da língua geográfica ao estresse devido a pandemia da COVD-19.
No final do século XIX e em meados do século XX vários estudos sugeriram o
estresse emocional como possível fator etiológico associado à LG. Dentre eles
destacam-se as investigações de Fox (1884), Cooke (1955) e Monica (1967). Outros
estudos investigaram essa possibilidade e demonstraram a prevalência da lesão em
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pacientes psiquiátricos comparada aos alunos da universidade e concluíram que o
estresse pode ser um dos fatores que influenciam no aparecimento da lesão e de sua
exacerbação em indivíduos susceptíveis (Redman et al., 1966).
Além da LG, outras lesões orais têm sido relacionadas ao estresse (Gallo et al.,
2009; Kaur et al., 2016). Gallo et al. (2009) realizaram um estudo com 50 pacientes
com Estomatite Aftosa Recorrente (EAR), uma das lesões ulceradas mais frequentes
da cavidade oral e concluíram que o estresse psicológico desempenhou um
importante gatilho para o aparecimento dessas lesões em seus pacientes. O estresse
induz uma atividade imunoreguladora através do aumento do número de leucócitos
no local da inflamação. Essa característica é observada na patogênese da EAR
(Scully et al., 2003). Alguns estudos reportam o Líquen Plano como uma lesão oral
cuja exacerbação dos sintomas também está relacionada ao estresse (Rojo-Moreno
et al., 1998; Kaur et al., 2016). A Síndrome da Ardência Bucal (SAB) apresentou forte
associação a fatores psicogênicos como: estresse, depressão e ansiedade (Scala et
al., 2003).
Dados da literatura demonstraram maior incidência da LG no dorso de língua
(Campos et al., 2018). No presente estudo foram observadas três lesões localizadas
apenas no dorso da língua e 4 lesões no dorso se estendendo para borda lateral. Os
demais casos incluem duas lesões na borda lateral e uma lesão na ponta da língua.
Suas caracterisiticas clínicas foram descritas como áreas eritematosas de
margens esbranquiçadas e ligeiramente elevadas (Neville et al., 2009; Campos et al.,
2018) podendo ser classificada como ativa ou passiva (González-Álvarez et al., 2018).
Este estudo mostrou que 8 (66,67%) pacientes da amostra apresentaram as
características clínicas descritas anteriormente. Dois casos se apresentaram como
língua geográfica passiva. Também foram observados dois casos de associação de
LG e LF. Essa associação foi relatada na literatura descrevendo a língua fissurada
como áreas de estagnação sobre a superfície lingual nas quais a glossite pode ter
início (Goswami et al., 2012).
De acordo com o índice de severidade da LG publicado recentemente (Picciani
et al., 2020), na 1ª etapa da pesquisa, antes da pandemia, nosso estudo apresentou
5 casos de LG classificados como leves, 4 como moderadas e 1 como severa, Dois
dos participantes nao foram avaliados quanto à severidade de acordo com a
classificação de Picciani et al., por apresentarem no momento do exame, LG descrita
como passiva.
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A LG tem sido descrita em pacientes com história familiar da mesma condição
e ocorre frequentemente em indivíduos com doenças de caráter imunológico, e
algumas doenças sistêmicas (Magliocca e Fitzpatrick, 2017). No presente estudo duas
pacientes, mãe e filha apresentaram a condição. Embora um padrão de
hereditariedade tenha sido sugerido como modo de transmissão poligênico,
mudanças nos perfis da microbiota lingual foram observadas. Contudo, ainda não se
sabe se esse achado é uma consequência das lesões ou se está associado a fatores
iniciais e de progressão da doença (Dafar et al., 2017). Alguns estudos relataram
maior prevalência no gênero feminino (Jainkittivong e Langlais, 2005), corroborando
com os dados desta pesquisa.
Como principais sintomas da LG, ardência, dor, sensação de queimação e
desconforto, ocasionalmente são relatados por alguns indivíduos (Pinna et al., 2019).
Cinco (41,67%) participantes relataram sintoma de ardência na língua.
Na amostra estudada, a prevalência da LG pelo gênero feminino foi confirmada.
A ardência não foi um sintoma significativo na primeira etapa da pesquisa, porém tanto
a exacerbação desse sintoma quanto as mudanças nos aspectos clínicos da LG foram
observadas durante a pandemia. Nessa etapa da pesquisa a maioria dos participantes
associou o estresse tanto à exacerbação dos sintomas ou à mudança da
apresentação clínica das lesões. O estresse se mostrou mais impactante nos
participantes mais jovens. As pesquisas sobre lesões orais associadas à COVID-19
ainda permanecem em estágio inicial, porém os pesquisadores consideram de
extrema importância a realização de exames intraorais em pacientes infectados pelo
SARS-CoV-2, pois vários estudos reportam o estresse como um fator claramente
associado ao desenvolvimento de inúmeras lesões orais.
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6. CONCLUSÃO

Foram observadas mudanças no aspecto clínico e houve exacerbação dos
sintomas da língua geográfica durante a pandemia da COVID-19.
O estresse foi relatado como fator de exacerbação dos sintomas da língua
geográfica durante a pandemia.
Pessoas mais jovens foram mais susceptíveis à exacerbação dos sintomas da
língua geográfica durante a pandemia e a associaram ao estresse.
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