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A saburra lingual pode ser definida como uma camada branco-amarelada ou 
acastanhada visível clinicamente no dorso da língua. O objetivo deste estudo foi avaliar a 
presença de saburra lingual e a condição sistêmica do paciente. A avaliação retrospectiva de 
prontuários de pacientes da Clínica de Estomatologia da Unisagrado foi realizada por um 
examinador no intuito de incluir somente pacientes que apresentaram saburra lingual. Numa 
amostra total de 680 prontuários investigados, 104 (15,3%) foram incluídos no estudo, os quais 
apresentaram saburra lingual. Considerando o gênero avaliado, os resultados revelaram 56 
mulheres (53,8%) e 48 homens (46,2%). A média de idade da população estudada foi 49,6. 
Trinta pacientes (28,84%) eram tabagistas, sendo 12 do gênero masculino e 18 feminino. Com 
relação a presença de problemas sistêmicos, 57 (54,81%) pacientes apresentaram algum tipo de 
doença sistêmica. Considerando o uso de medicação, 45 (43,26%) pacientes faziam o uso de 
pelo menos algum tipo de medicamento. Os medicamentos para controle problemas 
cardiovasculares, como a hipertensão, foram os mais frequentes, acompanhando também a 
maior frequência da doença. Não houve diferença estatisticamente significativa quando 
correlacionada a idade com o tabagismo através do teste t (p=0,267). Através do teste quadrado 
foi possível avaliar a proporção de gênero e tabagismo, a qual não foi estatisticamente 
significativa (p=0,559). Analisando a influência da idade no gênero também revelou ausência 
de significância (p=0,879). A observação do uso de medicamentos e doenças sistêmicas foi 
bastante comum nos pacientes avaliados, indicando que esses fatores podem ser contribuintes 
no processo de formação da saburra lingual. 
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