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Resumo: Introdução: O líquen plano bucal é uma doença inflamatória crônica, potencialmente 

maligna. Objetivo: Avaliar a associação entre os estados psicológicos (ansiedade e depressão) e 

o líquen plano bucal. Métodos: Em um primeiro estudo, foi realizada uma revisão sistemática 

consultando as bases de dados eletrônicas (PubMed, Science Direct e LILACS) entre o período 

de outubro de 2013 a janeiro de 2014, utilizando um protocolo previamente definido. A 

avaliação crítica dos artigos foi realizada em três estágios por dois revisores, de forma 

independente, obedecendo rigorosamente aos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. 

A qualidade dos artigos foi avaliada com base no Strengthening the Reporting of Observational 

Studies in Epidemiology (STROBE). Para o segundo estudo, em um modelo de caso-controle 

foram estabelecidos dois grupos, o grupo casos, composto de indivíduos com diagnóstico 

clínico/histopatológico de LPB e o grupo controle, formado por indivíduos obtidos da mesma 

população de referência dos casos, sem história de líquen plano bucal, admitidos de forma 

aleatória e pareados por sexo e idade em relação aos casos. Os dois grupos foram submetidos 

a exame clínico minucioso da cavidade bucal, entrevista e testes psicométricos (Inventários de 

Ansiedade e Depressão de Beck). Os dados obtidos foram analisados estatisticamente 

utilizando o Data Analysis and Statiscal Software (StataSE- StataCorp LP) versão 10. Resultados: 

Para a revisão sistemática, sete artigos foram selecionados ao final da análise e em quatro 

deles foram observadas uma associação significativa entre as alterações psicológicas e o 

desenvolvimento do líquen plano bucal. A análise da qualidade dos artigos através do STROBE 

mostrou uma média de 11,3 itens incluídos, com desvio-padrão de 2,2. Para o estudo de caso-

controle, houve associação entre os distúrbios psicológicos e o LPB (p<0,001), sendo a OR 

bruta da associação principal 5,06 (IC95%: [2,02-12,08]), enquanto na análise de subgrupos, o 

modelo multivariado e ajustado para ocupação indicou uma OR ajustada de 3,67 (IC95%: [1,05-

3,46]), também estatisticamente significante. Conclusão: Com base nos resultados obtidos nos 

estudos, resguardando as devidas limitações dos modelos propostos, houve uma associação 

entre o LPB e a presença da ansiedade e depressão. 

 

  


