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Introdução

O Líquen Plano (LP) é uma desordem mucocutânea, com evi-
dências de associação a uma resposta imune celular mediada, que
pode apresentar manifestações em pele, em mucosa ou em ambos
(Miguel et al., 2003). Segundo Neville et al. (2004), essa patologia
foi inicialmente descrita pelo médico britânico Erasmus Wilson, em
1869, que possivelmente associou a aparência das lesões a liquens
crescendo em rochas. Sua etiologia é ainda desconhecida, e seu diag-
nóstico, controverso, embora seja atualmente considerada uma das
doenças dermatológicas da cavidade bucal mais comuns, com pre-
valência de 1% a 2% na população geral. Sua manifestação bucal e/
ou cutânea apresenta um variado espectro de características clíni-
cas, com surgimento de manchas ou placas opacas em rede ou
ramificadas (estrias de Wickham), de coloração branco-acinzentada
e localizadas mais frequentemente nas bochechas, na língua, no lá-
bio, no palato e na gengiva (Monti et al, 2006). Como consequência,

1 Este trabalho é parte de dissertação de mestrado em Psicologia do Desenvolvi-
mento e da Aprendizagem, FC-Unesp, campus de Bauru.
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os pacientes acometidos acabam por procurar cuidados tanto dos
dermatologistas como dos dentistas, tornando indispensável a inte-
gração entre essas duas especialidades (Dorta et al., 2000).

Ao descrever suas manifestações, Neville et al. (2004) apontam
que o LP pode apresentar-se de variadas formas: reticular, papular,
placa, atrófico, erosivo e bolhoso. Em algumas classificações, as le-
sões são distribuídas em dois grandes grupos: pacientes sintomáti-
cos e pacientes assintomáticos.

A partir da década de 1960, foi sugerida possível natureza pré-
maligna do Líquen Plano Oral (LPO). Desde então, a literatura tem
confirmado esse possível caráter pré-maligno (Colombini, 1987;
Tommasi, 1988; Marcussi, 1997; Rodrigues, 1999), e a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) o define como uma condição
cancerizável, a despeito de controvérsias quanto ao seu potencial de
malignização. Pesquisadores, como Dorta et al. (2000), sugerem a
necessidade de estabelecer-se critérios diagnósticos que permitam a
realização de estudos de longa duração e com protocolos bem defi-
nidos, permitindo maior segurança quanto à natureza cancerizável
do LPO.

Para o diagnóstico diferencial e a indicação da terapêutica ade-
quada, o paciente com LPO deve ser submetido a uma entrevista de
anamnese cuidadosa (Prado et al., 1994). Fatores etiológicos, como
íons mercuriais provenientes de restaurações de amálgama e drogas
como antiinflamatórios não esteroides, entre outras substâncias,
podem induzir a lesões chamadas reações liquenoides. Tanto o diag-
nóstico de LPO quanto o diagnóstico diferencial entre LPO e as rea-
ções liquenoides são estabelecidos por meio de biópsia. Confirmado
o diagnóstico, o tratamento tem como objetivo o alívio dos sinto-
mas, pois a cura nem sempre é possível. Segundo Regezi & Sciubba
(2000), os corticoesteroides são os medicamentos de escolha no tra-
tamento do LP, o que se deve à sua capacidade de modular a respos-
ta inflamatória e imunológica.

Entre as causas sugeridas do LPO incluem-se traumatismos, má
nutrição e infecções. O curso da doença é longo, de meses a vários
anos, passando com frequência por períodos de remissão seguidos
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de exacerbações que, muitas vezes, correspondem a períodos de per-
turbações emocionais, estresse ou alguma forma de tensão mental
(Shafer, 1985). Sugerman et al. (2002) acreditam que mecanismos
imunológicos específicos e não específicos podem estar envolvidos
em sua etiopatogenia e que a cronicidade da doença pode ser expli-
cada, em parte, por uma deficiência nos mecanismos de imunossu-
pressão, embora os fatores que levam ao início desse processo ainda
não sejam totalmente esclarecidos.

Nos últimos anos, certas condições psicológicas, como níveis exa-
cerbados de estresse e ansiedade, têm sido fortemente associadas ao
LP (Vallejo et al., 2001; Chaudhary, 2004; Monti et al., 2006;
Hoffmann et al., 2005). Embora tal associação seja conhecida há
décadas, a dificuldade em mensurar-se de modo objetivo tais variá-
veis fez com que só recentemente a importância da ansiedade e do
estresse na etiopatogenia do LP passasse a ser amplamente reconhe-
cida, tornando-os alvo de novas pesquisas (Sousa & Rosa, 2008).

Associações entre patologias físicas e psíquicas têm sido confir-
madas por estudos, buscando preencher lacunas que expliquem as
interações entre os fenômenos psicossociais e importantes patologi-
as humanas, como as doenças autoagressivas, infecciosas, neoplásicas
e alérgicas. Entretanto, ainda não se conhecem os mecanismos pelos
quais o organismo estabelece “adequada” ou “má” resposta diante
do estresse.

Segundo Neme (1999), a visão sistêmica do funcionamento
biopsicossocial, clarificada por pesquisas no campo da psiconeu-
roimunologia, apontou o papel de variáveis cognitivo-afetivas em
diversas condições e doenças, e a necessidade de intervenções inter-
disciplinares e mais abrangentes, não limitadas à dimensão biológica
do adoecimento. Considerando os postulados de Solomon (1999)
sobre as interações entre o sistema imunológico e o sistema nervoso,
pode-se indicar diversas possibilidades de relações de influência en-
tre fatores psicológicos e o funcionamento imunológico. O estresse,
tanto experimental (Solomon, 1969) como natural (Kiecolt-Glaser
et al., 1987), está associado à imunossupressão. Acontecimentos que
produzem uma ativação específica, conhecida como estresse agudo,
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induzem a elevação da função imunológica, enquanto o estresse crô-
nico induz a diminuição da competência imunológica (Dhabhar &
McEwen, 1996; Naliboff et al.,1991).

Os efeitos do estresse também podem ser verificados em estudos
que, utilizando intervenções psicológicas e outros recursos parale-
los para seu manejo e redução, mostram o retorno do organismo aos
níveis homeostáticos anteriores à ação dos estressores. Ulla & Remor
(2002) e Sardá Junior et al. (2004) citam estudos que utilizam técni-
cas de relaxamento como recurso efetivo para a redução do estresse.
Ao lado de observações e estudos clínicos em psicologia, nos quais
as técnicas de relaxamento são utilizadas junto a outras interven-
ções, encontra-se na literatura psicológica brasileira vasto trabalho
desenvolvido por Lipp & cols., demonstrando a eficácia do uso des-
sas técnicas como parte essencial de programas de controle do es-
tresse em pacientes com diferentes tipos de patologias e em pessoas
de diversas categorias profissionais (Lipp, 1996; 2003; Lipp & Ro-
cha, 1996; Lipp et al., 2007).

No campo da Psicologia, de acordo com Neme (1999), os inter-
relacionados fenômenos do estresse, enfrentamento e adaptação têm
sido estudados com base em suas principais correntes teóricas, des-
tacando-se as perspectivas psicanalítica e cognitiva, sobretudo a par-
tir de 1960. Pesquisas sobre o estresse e o enfrentamento mostram
as diferenças individuais no modo de lidar com o estresse, superan-
do-o ou não. Essas variações dependem de múltiplos fatores, como
sexo, idade, cultura, valores pessoais, história de vida, experiências
anteriores de enfrentamento e variáveis de personalidade, além de
recursos intelectuais, cognitivos e sociais (Lazarus & Folkman, 1986;
Mello Filho, 1992; Neme, 1999; 2005; Neme et al., 2003).

Ulla & Remor (2002) citam diversas pesquisas realizadas com o
objetivo de identificar relações entre estilos de enfrentamento e al-
terações na imunocompetência, assim como formas de enfrenta-
mento mais adaptativas, que não reduziram a incompetência imu-
ne. Para Freitas & Oliveira (2006), o indivíduo, visto como um ser
biopsicossocial, possui mecanismos adaptativos inatos e adquiridos,
os quais lhe permite adaptar-se a mudanças, sejam internas ou ex-
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ternas. A adaptação é influenciada pelo desenvolvimento de siste-
mas de enfrentamento reguladores (transmissores químicos, neurais
e endócrinos) e cognoscentes (cerebrais superiores de percepção, jul-
gamento e emoção).

Adaptação, para Simon (1989), é o conjunto de respostas de um
organismo vivo, apresentado em diferentes momentos, frente a si-
tuações que o modificam, permitindo a manutenção de sua organi-
zação compatível com a vida. Para o autor, a capacidade de adapta-
ção permite-nos separar os organismos vivos dos não vivos.

O desenvolvimento de habilidades adaptativas está relacionado
à experiência de situações de crise, as quais são necessárias para a
emergência de recursos adaptativos. Em uma concepção psicodinâ-
mica, Dameto (2007) ressalta que a própria consciência que temos
da realidade é, por si, geradora de angústia, e esta predispõe o ego ao
dispêndio de energia para enfrentar os dissabores e manter a adap-
tação estável por um prazo maior.

Constata-se, assim, a complexidade e a interdependência dos fe-
nômenos do estresse, do enfrentamento e da adaptação, bem como a
necessidade de que tais conceitos sejam entendidos no contexto de
tal interdependência. As relações de influência entre estresse, altera-
ções psicoimunológicas e o aparecimento de várias doenças, incluin-
do o LPO, apontadas por diferentes estudos, fundamentam a neces-
sidade de que o profissional de saúde desenvolva métodos e técnicas
capazes de melhor diagnosticar e intervir, auxiliando os indivíduos a
lidar com suas fontes de estresse e a desenvolver adaptações não pa-
tológicas. A literatura aponta a relevância da realização de estudos
interdisciplinares que busquem abarcar a complexidade dos fenôme-
nos biopsicossociais implicados na gênese de diferentes doenças, bem
como colaborar para o controle ou cura dessas doenças.

O trabalho interdisciplinar é valorizado em diferentes pesquisas
e apontado como aspecto de relevância científica. De acordo com
Vasconcellos (2000), a interface entre campos do conhecimento hu-
mano é fundamental para a área da saúde, especialmente para as pró-
ximas décadas. Sem o exercício da interdisciplinaridade, segundo o
autor, tornaremo-nos fomentadores de uma profunda iatrogenia e
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responsáveis pelo descrédito e malefício não apenas no atendimento
dos pacientes, mas também em nossas profissões.

Considerando a escassez de estudos sobre o LPO, suas relações
com o estresse e o funcionamento imune, e a necessidade de desen-
volver-se avaliações e intervenções psicológicas que se mostrem efe-
tivas para a melhoria da capacidade adaptativa e para a redução de
danos orgânicos induzidos por estresse, principalmente de modo
longitudinal, realizou-se este estudo, na interface entre a Psicologia
e a Odontologia. O objetivo foi o de realizar estudo longitudinal de
dez pacientes que em 2003 foram diagnosticados com LPO, passa-
ram por avaliação odontológica e psicológica e por psicoterapia bre-
ve grupal, foram reavaliados após a psicoterapia e, em 2008, foram
novamente avaliados com relação às lesões do LPO e à eficácia adap-
tativa. Foram também investigadas as condições de saúde e a ocor-
rência de eventos de estresse no período de cinco anos entre as ava-
liações, de acordo com o relato dos participantes, comparando-se
essas variáveis.

Método

O estudo focalizou dez casos clínicos submetidos a avaliações
odontológicas e psicológicas e a intervenções psicoterápicas em três
momentos distintos: antes da psicoterapia, após a psicoterapia e cinco
anos após seu término. A avaliação psicológica consistiu na identifi-
cação e análise da eficácia adaptativa dos participantes, realizada por
meio da EDAO-R (Escala Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada
– Redefinida). A técnica psicoterápica utilizada foi a Psicoterapia
Breve Operacionalizada (PBO), com base nas propostas de Simon
(2005), adaptada pela pesquisadora para a forma grupal.

A EDAO foi considerada adequada para este estudo por ter sido
desenvolvida para avaliar a eficácia da adaptação, ou seja, a capaci-
dade dos indivíduos de responder adequadamente a situações-pro-
blema da vida. Na versão atual – Redefinida (EDAO-R) – são
quantificados o setor Afetivo-Relacional (A-R) e o da Produtivida-
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de (Pr), sendo que os demais, Sociocultural (S-C) e Orgânico (Or)
são objeto de avaliação qualitativa, instrumentalizando a Psicotera-
pia Breve Operacionalizada (PBO).

A PBO, modelo de psicoterapia breve também criado por Ryad
Simon, é focalizada nas situações-problema atuais e em suas intera-
ções com os setores adaptativos (A-R, Pr, S-C e Or), detectados por
meio da EDAO-R. A PBO visa levar o paciente a compreender as
razões de suas soluções pouco adequadas e, consequentemente, re-
formular as soluções pouco ou pouquíssimo adequadas nos quatro
setores adaptativos (Alves, 2001).

Para a coleta de dados do estudo, além da EDAO-R, foram utili-
zados os instrumentos: relatórios de sessões da PBO; medidas de
lesões de LPO, realizadas por odontólogo colaborador nas duas ava-
liações; roteiro de entrevista sobre estresse, enfrentamento e saúde,
elaborado apenas para a segunda avaliação e composto por itens so-
bre os temas “ocorrências de doenças no período de 2003 a 2008”,
“ocorrências de lesões de LP oral ou não no período de 2003 a 2008”
e “eventos de estresse no período de 2003 a 2008 nas áreas da saúde,
social, do trabalho, das relações familiares e afetivo-sexuais, e outras”;
mudanças observadas em diferentes áreas da vida, percebidas como
ganhos obtidos na psicoterapia realizada em 2003; e opinião do par-
ticipante sobre ter ou não alguma lesão de LPO no presente e qual
motivo dessa opinião.

A coleta de dados, em ambas as avaliações, ocorreu no PromoVi
(Centro de Promoção da Qualidade de Vida), unidade vinculada à
Faculdade de Odontologia de Araçatuba – FOA/Unesp.

Participaram do estudo nove mulheres e apenas um homem, visto
que a maioria dos pacientes em tratamento na instituição na qual os
dados foram coletados era de mulheres, de modo concordante com a
literatura sobre LPO, doença que ocorre em cerca de 1% a 2% da
população geral, aparecendo com maior frequência entre mulheres
(Monti et al., 2006; Sousa & Rosa, 2008).

Com relação à faixa etária, a literatura mostra prevalência do LPO
em pessoas de meia-idade (Araya et al., 2004; Seoane et al., 2004), o
que se evidenciou na amostra deste estudo, em que a faixa etária dos
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portadores variou da quarta à sexta década de vida, com média de
65,5 anos.

Todos os participantes apresentavam ao menos uma lesão de
LPO na primeira avaliação e nenhum deles tomou medicação ou
fez tratamento para LPO nos cinco anos de intervalo entre as duas
avaliações.

Primeira avaliação

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade
de Odontologia da Unesp de Araçatuba, 76 pacientes foram identi-
ficados junto ao setor de triagem do Laboratório de Patologia da ins-
tituição, listados e contatados por meio de cartas-convocação. Com-
pareceram nos dias agendados para o primeiro contato 32 pacientes,
que foram individualmente informados sobre a pesquisa e optaram
por participar ou não desta. Dez sujeitos aceitaram participar da
pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Pós-Esclarecido;
dois pacientes não apresentavam mais a lesão e foram dispensados;
seis utilizavam medicação para LPO (corticoides) e foram excluí-
dos; e 15 não se dispuseram ou alegaram não poder participar da
psicoterapia e do estudo. Os dez pacientes que aceitaram participar
compuseram a amostra e foram submetidos a exames histopatológi-
cos (biópsias) para a confirmação do LPO. Então, foram entrevista-
dos individualmente, de acordo com a EDAO-R, e passaram por
consulta com os odontólogos colaboradores (Faculdade de Odonto-
logia da Unesp, campus de Araçatuba) para a mensuração das lesões
de LPO. Depois das avaliações, participaram de 12 sessões grupais
de PBO, conduzidas pela psicóloga pesquisadora e por outra psicó-
loga coterapeuta, que registrou as sessões.

A PBO teve como foco a sintomatologia e a adaptação dos parti-
cipantes frente às situações-problema enfrentadas, consideradas cri-
ses ou fontes de estresse, com base nos informes obtidos nas entre-
vistas prévias (EDAO-R) e no que emergia durante as sessões.
Também ocorreram, ao final das sessões, práticas da Técnica de

Saude_e_desenvolvimento_(FINAL_V3).pmd 27/3/2011, 16:51244



SAÚDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO 245

Relaxamento Progressivo de Jacobson (Sarda Júnior et al., 2004). A
PBO ocorreu nos moldes propostos por Simon (1989), incorporan-
do-se o recurso do relaxamento progressivo, dado o potencial dessa
técnica em reduzir os efeitos do estresse e, consequentemente, auxi-
liar no tratamento de doenças orgânicas a ele associadas.

Ao final das 12 sessões de psicoterapia, os participantes realiza-
ram novas entrevistas individuais (EDAO-R) e novas mensurações
de lesões de LPO, encerrando a primeira avaliação.

Segunda avaliação

Os dez pacientes que participaram dos procedimentos em 2003
foram contatados por telefone e convidados novamente a participar
do estudo. Após a obtenção do consentimento, as entrevistas foram
realizadas (EDAO-R e Roteiro de Entrevista sobre Estresse, Enfren-
tamento e Saúde) e, em seguida, as medidas de lesão de LPO foram
tomadas. As entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente
transcritas. Essa avaliação (realizada em 2008) visou verificar se os
ganhos obtidos pelos pacientes quanto à capacidade de lidar com o
estresse e de realizar adaptações eficazes, obtidos em 2003, foram
ou não mantidos, além da mensuração das lesões atuais de LPO,
dado o caráter inconstante que essas lesões podem apresentar.

A faixa etária dos participantes ficou entre 58 e 74 anos, com uma
média de 65,2 anos (desvio padrão de 5,09), sendo que na primeira
avaliação a faixa etária era de 53 a 69 anos de idade (média de 60,2 e
mesmo desvio padrão). Na segunda avaliação, cinco participantes
estavam aposentados (participantes 1, 4, 5, 7 e 9), sendo que o único
homem ainda trabalhava após a aposentadoria. Dentre as demais,
uma (participante 10) trabalhava como empregada doméstica e qua-
tro (participantes 2, 3, 6 e 8) descreveram-se como “do lar”. Oito
participantes declararam-se casados, uma participante ficou viúva
há cerca de um ano e outra era solteira.

Foram tomados todos os cuidados éticos e realizados todos os
procedimentos éticos exigidos para a realização de pesquisas com
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seres humanos, incluindo esclarecimentos aos participantes antes e
após cada avaliação.

A Tabela 1 apresenta os dados demográficos dessa amostra.

Tabela 1 – Dados demográficos da amostra.

Participante Sexo Profissão/ocupação Idade Estado civil

1 Feminino Aposentada 74 Casada
2 Feminino Do lar 70 Casada
3 Feminino Do lar 66 Viúva
4 Feminino Aposentada 60 Casada
5 Feminino Aposentada 58 Casada
6 Feminino Do lar 58 Casada
7 Feminino Aposentada 65 Solteira
8 Feminino Do lar 68 Casada
9 Masculino Aposentado 68 Casado

10 Feminino Empregada doméstica 65 Casada

Resultados e discussão

Quanto à eficácia adaptativa dos participantes obtida na primei-
ra avaliação (antes e após a PBO), constatou-se importante melhora
adaptativa, de acordo com a EDAO-R, em cinco dos dez casos. Nos
demais ocorreu a permanência no mesmo nível adaptativo anterior
à PBO, sendo que um paciente saiu da situação de crise em que se
encontrava, mas permaneceu com a mesma classificação diagnósti-
ca, não ocorrendo qualquer caso de piora adaptativa após a PBO.
Nenhum dos casos apresentou indicativo de estar em crise nos diag-
nósticos adaptativos após a PBO.

Quanto às mensurações das lesões bucais realizadas antes e após a
psicoterapia, os resultados demonstraram a melhora do LPO, cons-
tatada pela diminuição das lesões em nove dos dez casos, com um
deles apresentando remissão total. Em seis dos dez casos houve con-
cordância entre os resultados da EDAO-R e das medidas de lesão de
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LPO, observando-se diminuição das lesões bucais e melhora na efi-
cácia adaptativa. Em um dos casos ocorreu remissão total das lesões
de LPO e o paciente saiu da crise psicológica anterior à psicoterapia.

Os resultados da primeira avaliação indicaram melhora em to-
das as lesões de LPO e melhora da eficácia adaptativa em seis dos
dez casos após a psicoterapia, sugerindo que a PBO possivelmente
teve influência na melhora verificada nesses participantes quanto
ao manejo do estresse e de adaptações eficazes, bem como na dimi-
nuição das lesões do LPO.

Para a análise dos dados foram considerados como melhora os re-
sultados da EDAO-R que apontaram evolução positiva em compa-
ração ao resultado anterior e também os casos que na avaliação de
2008 mantiveram o diagnóstico adaptativo positivo obtido após a
PBO. O caso que apresentou resultados iguais nas três avaliações foi
considerado como em manutenção e os casos que apresentaram re-
sultados piores com relação aos anteriores foram chamados de piora.

Com base nos resultados obtidos quanto à eficácia adaptativa em
2003, antes e após a PBO, constatou-se evolução positiva nos diag-
nósticos adaptativos. Logo após a PBO, 60% (seis) dos participantes
apresentaram melhora e 40% (quatro) indicaram manutenção nos
diagnósticos adaptativos. Cinco anos após a PBO, 40% (quatro) ti-
veram melhora no diagnóstico adaptativo, 30% (três) mantiveram a
mesma avaliação e 30% (três) tiveram evolução negativa (piora) nos
diagnósticos adaptativos obtidos.

A respeito da ocorrência de lesões de LPO entre 2003 e 2008, de
acordo com os relatos dos participantes, nenhum referiu ter perce-
bido a ocorrência de nova lesão de LP na cavidade bucal ou em outro
local do corpo e também não realizou tratamento para LP. As men-
surações de lesão de LPO realizadas cinco anos depois da psicotera-
pia indicaram que quatro participantes ainda eram portadores de
lesões e seis não apresentavam lesões de LP.

Com a finalidade de facilitar a análise dos resultados das mensu-
rações, optou-se por definir como melhora os casos em que ocorreu
diminuição e/ou remissão das lesões de LPO quando comparadas
com o resultado anterior; como manutenção os casos em que não hou-
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ve alteração das dimensões das lesões de LPO e como piora os casos
em que constatou-se aumento das dimensões das lesões e/ou surgi-
mento de novas lesões.

Ao comparar os resultados obtidos das mensurações das lesões
de LPO, constata-se que depois da PBO, em 2003, houve melhora
nas dimensões de todas as lesões apresentadas na primeira mensura-
ção. Cinco anos após a PBO, verificou-se seis casos de melhora (60%),
um caso de manutenção das mesmas medidas (10%) e três casos (30%)
de piora quanto ao tamanho das lesões de LPO. Destaca-se, portan-
to, que todos os pacientes tiveram melhora das lesões de LPO após a
psicoterapia e que após cinco anos do tratamento psicoterápico, seis
pacientes apresentaram remissão total das lesões e um foi avaliado
como tendo mantido a melhora obtida após a PBO. Entre os três
casos que tiveram aumento das lesões de LPO, tal aumento foi con-
siderado importante, já que em todos os casos as lesões aumentaram
mais que o dobro do tamanho que tinham em 2003.

Além da EDAO-R e da mensuração das lesões de LPO, na ava-
liação em 2008 os pacientes foram questionados sobre suas condi-
ções de saúde nos cinco anos entre as avaliações, bem como sobre
eventos de estresse ocorridos no período.

Entre os dez participantes, quatro relataram ter passado por pro-
blemas de saúde, como gastrite hipertensão e hipotiroidismo, hérpes
zoster, retração de gengiva e sintomas de “nervosismo”. Tais sinto-
mas também relacionam-se a fatores de estresse, conforme encon-
trado na literatura (Mello Filho & Moreira, 1992).

Ao estudar as condições de saúde de pacientes com LPO,
Femiano et al. (2004) e Monti et al. (2006) encontraram doenças
sistêmicas, como o diabetes e a hipertensão, como as mais frequen-
tes. Sabe-se que essas doenças, comuns na população brasileira, re-
lacionam-se a desequilíbrios físicos e psicológicos. Além disso, os
pacientes entrevistados no estudo mencionado declararam que o
surgimento ou a piora das lesões de LPO ligavam-se a experiências
de aborrecimentos, nervosismo, ansiedade e situações estressantes,
fortalecendo a constatação das condições emocionais na etiologia
do LPO.
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Com relação aos eventos de estresse ocorridos no período entre
as avaliações, todos os participantes referiram ter passado ao menos
por pequenos aborrecimentos comuns do cotidiano, como discor-
dâncias com o cônjuge ou com familiares, insatisfações financeiras e
eventos similares, os quais podem ser potencialmente mais gerado-
res de patologias do que os grandes estressores (Lazarus & Folkman,
1986; Neme, 1999). Dos dez participantes, sete relataram eventos
de estresse significativo no período entre as duas avaliações e foram
indagados sobre como reagiram a eles e os enfrentaram, consideran-
do as importantes relações entre estresse e enfrentamento. Estes re-
feriram maior número de situações de estresse na área das relações
familiares, seguida da área da saúde e do trabalho, o que é concor-
dante com o encontrado por Neme (2005) e por Neme et al. (2003)
com pacientes oncológicos.

Quanto aos ganhos obtidos com a PBO realizada em 2003, os
relatos revelaram que todos os participantes têm uma visão positiva
acerca da influência da psicoterapia em suas vidas. De modo geral,
os participantes fizeram referência à importância de práticas saudá-
veis e às técnicas de respiração diafragmática e de relaxamento mus-
cular progressivo aprendidas e discutidas durante a psicoterapia.
Também disseram que se sentem mais tranquilos, seguros e confi-
antes, conscientes quanto ao que falam e fazem, compreensivos e
com maior controle da ansiedade e do nervosismo. Ressalta-se, por-
tanto, que após a PBO, todos os participantes obtiveram avaliações
adaptativas melhores do que as apresentadas antes da psicoterapia e
que todos obtiveram melhoras nas lesões de LPO, ocorrendo um
caso de remissão total. Tais resultados sugerem que a psicoterapia
pode ter contribuído para a significativa melhora das lesões de LPO
logo após sua realização, em 2003, e que pode ter sido importante
fator em sete dos casos estudados, em que se observou melhora ou
manutenção das lesões de LPO após cinco anos da PBO, conforme
depoimentos dos participantes. Decorridos cinco anos do tratamento
psicoterápico realizado, seis casos apresentavam remissão total das
lesões de LPO, um dos casos teve redução das lesões e apenas três
casos tiveram aumento daquelas. Quanto às avaliações da eficácia
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adaptativa, os resultados mostraram que seis casos tiveram melhor
avaliação, três mantiveram a mesma avaliação e apenas um caso apre-
sentou pior avaliação de eficácia adaptativa.

A literatura aponta que as psicoterapias são mais eficientes em
gerar mudanças positivas quanto às queixas ou aos problemas dos
pacientes do que a simples passagem do tempo. Tais melhoras po-
dem ser gerais (na qualidade de vida, nas relações com outros, no
funcionamento global do paciente, entre outras) ou específicas (mu-
danças positivas diretamente relacionadas às queixas ou dificul-
dades tratadas na psicoterapia). Importantes aspectos referentes à
avaliação de ganhos terapêuticos com a psicoterapia são discuti-
dos por Cordioli (1993). Neme (2005) avaliou ganhos terapêuti-
cos específicos e inespecíficos com a psicoterapia breve em 130
pacientes oncológicos atendidos em psicoterapia breve em hospi-
tal geral, constatando que a maioria significativa dos pacientes teve
ganhos inespecíficos e que mais da metade da amostra obteve
ganhos específicos.

Apresentam-se os resultados comparativos, quanto às variáveis
estudadas, em termos de melhora, piora ou manutenção da eficácia
adaptativa e das lesões de LPO, presença ou ausência de estresse
relatado e estratégias e recursos de enfrentamento utilizadas frente
ao estresse ao longo dos cinco anos de intervalo entre as avaliações.

Tabela 2 – Comparação das variáveis estudadas.

Participante

1

2

Evolução
adaptativa

2 (cinco
anos depois

da PBO)

Melhora

Melhora

Evolução
LPO 2

(cinco anos
depois da

PBO)

Melhora

Piora

Eventos de
estresse

relatados
como

significativos

NÃO

SIM
(família;
situação
econômica)

Recursos e estratégias de
enfrentamento

Estratégias dirigidas à
resolução do problema e às
emoções
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Recursos e estratégias de
enfrentamento

Fé como recurso de
enfrentamento e mudança
cognitiva

Fé como recurso de
enfrentamento e mudança
cognitiva

Fé como recurso de
enfrentamento e estratégias
dirigidas à solução do
problema

Estratégias dirigidas à
emoção

Fé como recurso de
enfrentamento e estratégias
dirigidas às cognições e
emoções

Estratégias dirigidas à
emoção

Estratégias dirigidas ao
problema

Estratégias dirigidas à
emoção

Fé como recurso de
enfrentamento e estratégias
dirigidas à emoção

Estratégia dirigida à
resolução do problema

Eventos de
estresse

relatados
como

significativos

SIM
(família;
morte do
marido)

SIM
(saúde)

NÃO

SIM
(saúde)

SIM
(família;
conflitos)

SIM
(família;
morte do
irmão)

NÃO

SIM
(famíla;
conflitos)

SIM
(trabalho;
perdas)

SIM
(trabalho;
conflitos)

SIM
(família;
morte da
sobrinha)

SIM
(família;
saúde)

Evolução
LPO 2

(cinco anos
depois da

PBO)

Piora

Piora

Melhora

Melhora

Melhora

Melhora

Melhora

Melhora

Participante

3

4

5

6

7

8

9

10

Evolução
adaptativa

2 (cinco
anos depois

da PBO)

Manut.

Melhora

Melhora

Manut.

Melhora

Piora

Melhora

Manut.

continuação
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A PBO auxiliou no desenvolvimento ou no fortalecimento de
modos de enfrentamento mais efetivos das situações estressantes e,
dessa forma, contribuiu para a redução ou remissão das lesões de
LPO, avaliadas após o término da psicoterapia, o que é corroborado
pelos depoimentos dos participantes na avaliação de 2003, durante
as sessões de psicoterapia e na entrevista de 2008. A psicoterapia
mostrou-se como efetiva forma de tratamento, único ou coadjuvan-
te, em casos de doenças orgânicas que ainda não dispõem de trata-
mentos médico-medicamentosos efetivos e para quadros orgânicos
que demonstrem melhoras com o auxílio da psicoterapia. Femiano
et al. (2004) utilizaram e relataram a eficácia da psicoterapia psica-
nalítica na Síndrome da Ardência Bucal, enfatizando que esse mé-
todo poderia ser estendido a outras enfermidades.

Os resultados obtidos e os encontrados na literatura em
psicossomática e psicoimunologia são indicativos da integração
psicofisiológica na saúde e na doença, fortalecendo a utilização de
técnicas e de recursos psicológicos e psicoterapêuticos na prevenção
e no tratamento de moléstias orgânicas.

Considerações finais

Este estudo longitudinal permitiu constatar a relevância da cola-
boração entre odontólogos e psicólogos, tanto na investigação cien-
tífica de fenômenos de interesse para ambas as áreas, como na inter-
venção junto a portadores de patologias como o LPO, cuja gênese
indica a junção de fatores biopsicossociais e cujo tratamento médi-
co, odontológico e medicamentoso não é curativo, não se dispondo
ainda de condutas médico-odontológicas totalmente satisfatórias.

O modelo de psicoterapia breve utilizado demonstrou eficácia
em auxiliar os participantes a obter melhoras em sua capacidade
adaptativa, podendo-se sugerir que esses ganhos colaboraram para
a redução de suas lesões de LPO. A PBO possivelmente auxiliou os
participantes a lidar de forma mais efetiva com situações de estres-
se, permitindo a manutenção de melhoras nas lesões de LPO, mes-
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mo após cinco anos decorridos entre o témino da psicoterapia e a
avaliação realizada em 2008. Os ganhos terapêuticos também foram
observados nos partipantes que melhoraram ou mantiveram sua efi-
cácia adaptativa no decorrer dos cinco anos entre as avaliações reali-
zadas no estudo, já que nenhum dos participantes realizou qualquer
tipo de tratamento para o LPO ou outros tratamentos psicológicos
nesse período.

O método longitudinal foi fundamental para a averiguação dos
possíveis benefícios obtidos com a psicoterapia, decorridos cinco anos
entre sua realização e a última avaliação, revelando a eficácia da
aprendizagem de recursos terapêuticos como o relaxamento e outras
orientações terapêuticas, conforme relato dos participantes.

Sugere-se que a psicoterapia seja oferecida em serviços médicos
e odontológicos, especialmente para pacientes com doenças relacio-
nadas ao funcionamento psicoimunológico e que, como o LPO, po-
dem evoluir para manifestações mais graves, como o câncer. Suge-
re-se, também, que outros estudos longitudinais sejam realizados
em diferentes interfaces entre a Psicologia e outras especialidades
em saúde, aprimorando e aprofundando os conhecimentos já dispo-
níveis sobre o imbricamento de variáveis biológicas e psicológicas
no aparecimento e no tratamento de diversas patologias. Tais estu-
dos, assim como o presente trabalho, podem beneficiar-se de men-
surações objetivas e de avaliações qualitativas, fortalecendo os re-
sultados obtidos.
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