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INTRODUÇÃO: 

O líquen plano é uma doença inflamatória crônica de etiologia, até então, desconhecida. É 

caracterizado por lesões mucocutâneas, sendo a cavidade oral e a genital as mucosas mais acometidas. 

Os dados da literatura mundial revelam uma prevalência de líquen plano oral de 0,5 a 2% na população 

adulta. O sexo feminino é afetado cerca de duas vezes mais que o masculino e há maior acometimento 

na faixa-etária dos 30 aos 60 anos. (1, 2) 

Seis apresentações clínicas do líquen plano oral 

podem ser encontradas (figura 1), são essas as formas 

reticular, atrófica, papulosa, erosiva, bolhosa e eritematosa 

(1). Ademais, é possível que as lesões se manifestem 

isolada ou concomitantemente, em intensidade maior ou 

menor e transicionem morfologicamente durante o 

percurso da doença (2). Em geral, acomete a cavidade oral 

de forma bilateral, predominando na mucosa jugal, língua 

e gengiva (2) 

A doença inicial é insidiosa, sendo assim, os 

sintomas costumam ser tardios e inespecíficos, como 

sensação da superfície oral áspera, queimação 

relacionada a ingestão de determinados alimentos, dor e 

prurido (1). O líquen plano oral possui um padrão de 

períodos de remissão e recidiva, comumente relacionados 

ao estresse emocional ou até mesmo traumas. Esse 

último, classificado como fenômeno de Kobner, quando um 

trauma determina o aparecimento de lesões 

características da doença de base, no caso o líquen plano 
Figura 1- A- Forma reticulada arboriforme. B- Forma 
reticulada arboriforme. C – Forma hipertrófica. D- 
Gengivite esfoliativa  
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(2). Além disso, são relatadas lesões liquenóides em regiões de contato com os materiais de 

restaurações, sendo o principal deles o amálgama (2).   

O líquen plano oral ainda possui sua etiologia desconhecida, no entanto, alguns fatores são 

frequentemente estudados como: polimorfismos genéticos como no interferon gama (IFN-𝛾) e 

determinadas citocinas (1).  Aspectos psicológicos como ansiedade e depressão são constantemente 

correlacionados com o aparecimento das lesões de líquen plano oral. Contudo, o desconforto contínuo 

e o estresse causado pelas lesões podem ser coadjuvantes no desenvolvimento dessas psicopatologias. 

(1,2) 

A associação com o vírus da hepatite C (HCV) é frequentemente relatada, no entanto varia de 

acordo com as populações estudadas.  O que se observa, em geral, é que pacientes portadores de HCV 

apresentam risco importante para desenvolverem líquen plano oral. No Brasil, os dados ainda são 

controversos, porém sustentam a afirmativa anterior, mas sem assegurar que o contrário seja verdade, 

sendo assim, é difícil encontrar pacientes com líquen plano oral que portem o vírus da hepatite C (3,4).    

A fisiopatologia da doença é mediada pela resposta imune dos linfócitos TCD8, os quais 

apresentam uma resposta alterada decorrente de fatores predisponentes exógenos ou endógenos. 

Essas células TCD8 em conjunto com citocinas (interleucina-1, interleucina- 8, interleucina-10, 

interleucina-12, fator de necrose tumoral-α) montam uma resposta contra autoantígenos, levando os 

queratinócitos da camada basal à apoptose. Além disso, há também falha na autorregulação da resposta 

imune. (1,2) Não há consenso sobre a capacidade do líquen plano oral sofrer transformações malignas, 

no entanto, a Organização Mundial da Saúde orienta que enquanto não existirem pesquisas 

esclarecendo essa relação, deve-se considerá-las como lesões de risco para malignização (1).   

O diagnóstico do líquen plano oral é clínico e histopatológico. E o propósito do tratamento é 

reduzir os sintomas e trazer conforto para o paciente (2). Inicialmente, é imprescindível fazer uma 

avaliação oral e afastar possíveis causadores de trauma ou fazer a troca de restaurações que podem 

estar provocando reações liquenóides na região (2). Após essas medidas, os corticosteroides tópicos 

são, em geral, a primeira linha de medicação utilizada. Para casos resistentes, os corticosteroides 

sistêmicos entram como opção terapêutica (2,5). Todavia, o tratamento do líquen plano oral não está 

completamente estabelecido e existem estudos com outras possibilidades como griseofulvina, Psolareno 

UVA (PUVA), metotrexato, azatioprina e laser de CO2. (2,5)  

METODOLOGIA:  

Este trabalho trata-se de um estudo observacional retrospectivo de pacientes acompanhados 

no ambulatório de Estomatologia do HC-Unicamp com diagnóstico de líquen plano oral entre os anos 

de 2010 e 2020.   

- Ética. Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa sob o número 

56400521.6.0000.5404, não foi realizada nenhuma intervenção terapêutica ou clínica, todas as 

informações pessoais capazes de identificar os pacientes foram suprimidas.  Os dados foram coletados 

por meio dos prontuários físicos e digitais.  

- Critérios de inclusão. Foram inclusos no trabalho pacientes diagnosticados clinicamente com líquen 

plano oral acompanhados no ambulatório de Estomatologia do HC-Unicamp durante os anos de 2010-

2020.  

- Coleta de dados. Com auxílio da Informática do Hospital de Clínicas Unicamp foi possível levantar o 

CID (Classificação Estatística Internacional de Doenças) de todos os pacientes atendidos no 

Ambulatório de Estomatologia de 2010 a 2020, facilitando a seleção dos pacientes com líquen plano 

(L43). A partir desse dado, foram avaliados individualmente os prontuários para incluir pacientes que de 
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fato fechavam critérios para LPO e mantiveram esse diagnóstico durante o seguimento. Dados 

epidemiológicos como sexo, idade do diagnóstico e etnia foram avaliados. Além disso, foram coletadas 

as formas clínicas, sorologias dos pacientes e medicações utilizadas ao decorrer do acompanhamento.  

- Análise dos dados. Com o objetivo de definir o padrão epidemiológico dos pacientes com líquen plano 

oral foram confeccionadas variáveis de frequência percentual a partir de dados dispostos em tabelas.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 Durante os anos de 2010 a 2020 o 

ambulatório de Estomatologia do 

departamento de Dermatologia Unicamp foi 

responsável por 2346 consultas, com 

atendimento de mais de 500 pacientes 

nesse período. Destes pacientes 14 

preencheram critério para líquen plano oral 

(Tabela 1), sendo a distribuição de 78,6% no 

sexo feminino e 21,4% no sexo masculino, 

uma frequência mais alta no sexo feminino 

do que a encontrada na literatura (1). A 

idade do diagnóstico foi mais frequente entre 

os 46-60 anos (50%), seguida da faixa etária 

acima dos 60 anos (42,9%) e nenhum 

paciente apresentou lesões antes dos 30 

anos, epidemiologia semelhante à de 

outros estudos (1,2). A etnia mais 

acometida foi a branca, com cerca de 

85,7% dos pacientes, sendo que estes dados foram coletados por meio da autoafirmação no cadastro 

pessoal do Hospital das Clínicas Unicamp. A associação de líquen plano oral e líquen plano cutâneo foi 

observada em 28,6% pacientes, enquanto 71,4% apresentaram apenas a manifestação oral.  

As lesões de líquen plano 

oral expressam-se de forma 

variada, os pacientes podem sentir 

dor, queimação, prurido ou 

sensação de superfície áspera, há 

também pacientes assintomáticos 

(1,2). O sintoma mais prevalente 

(Tabela 2) nas consultas foi a 

queimação (64,3%), seguida da dor 

(50%) e prurido (14,3%), apenas um 

paciente apresentou sensação de superfície áspera e a apresentação assintomática não foi observada.  

Quanto a associação de surgimento de lesões orais e restaurações ortodônticas de amalgama, 

três pacientes (21,4%) apresentaram relação anatômica da lesão e da restauração. Os três foram 

encaminhados para avaliação com dentista e apenas um paciente realizou a troca da restauração, porém 

sem seguimento posterior para avaliação da resposta.  

  Apesar de psicopatologias como ansiedade e depressão estarem relacionadas ao surgimento de 

LPO (1), apenas dois pacientes (14,2%) possuíam diagnóstico, sendo um deles transtorno ansioso e um 

transtorno depressivo.  

Tabela 1 - Dados epidemiológicos dos pacientes com Líquen Plano Oral: sexo, 

idade do diagnóstico, etnia e associação de líquen plano oral (LPO) com Líquen 

plano (LP)  cutâneo 

Dados epidemiológicos  

  N=14 % 

Sexo  
Feminino  11 78,6 

Masculino  3 21,4 

Idade do diagnóstico  

<30 0 0,0 

30-45 1 7,1 

46-60 7 50,0 

>60 6 42,9 

Etnia  

Branca 12 85,7 

Parda  2 14,3 

Preta 0 0,0 

Diagnóstico  
Líquen Plano Oral  10 71,4 

LPO + LP cutâneo  4 28,6 

Tabela 2 - Prevalência dos sintomas nos pacientes do Ambulatório de Estomatologia 

Prevalência dos sintomas apresentados no LPO 

  Presente  (%) Ausente  (%) 

Sintomatologia  

Queimação  9 64,3 5 35,7 

Prurido  2 14,3 12 85,7 

Dor  7 50,0 7 50,0 

Sensação de 

superfície áspera  
1 7,1 13 92,9 
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Há na literatura uma associação 

controversa de líquen plano oral com a 

infecção pelo vírus C (3), apenas um 

paciente apresentou sorologia positiva 

para hepatite C (Tabela 3) e outros 11 

pacientes (78,5%) foram testados com 

resultados negativos. As demais 

sorologias, apesar de não 

apresentarem relação descrita na 

literatura, também foram avaliadas. No 

entanto, não se evidenciou nenhuma 

sorologia positiva para hepatite B, sífilis ou HIV. Ponto importante a se considerar é que sorologias para 

HIV e sífilis foram menos solicitadas no seguimento clínico.   

Acerca da realização de estudo histopatológico treze pacientes (92,8%) foram submetidos a 

biópsia. Nenhum paciente apresentou evolução para carcinoma espinocelular (CEC) no seguimento, 

porém, um paciente recebeu o diagnóstico de CEC em palato próximo a lesão de líquen plano oral, não 

se considerou transformação maligna por tratar-se de lesões em sítios diferentes. Contudo, o paciente 

não apresentava fatores de riscos conhecidos e já chegou no serviço apresentando as duas lesões.  

Quanto a terapêutica utilizada pelos pacientes com LPO, o corticosteroide tópico (triancinolona 

acetonida) foi aplicado como terapia inicial, em todos os pacientes. A resposta terapêutica foi subdividia 

em: melhora completa da lesão, melhora parcial, nenhuma melhora e piora das lesões. Contudo, apenas 

um paciente apresentou melhora completa somente com a droga tópica, dois pacientes apresentaram 

melhora parcial e dez pacientes precisaram progredir para terapias orais ou infiltração, apenas uma 

paciente não realizou tratamento algum. As medicações foram utilizadas isoladas ou em associação 

entre as diferentes classes para pacientes com difícil controle. É valido ressaltar, que o paciente portador 

do vírus da hepatite C referiu melhora completa da lesão de LPO após tratamento da hepatite. Outro 

ponto importante é que se tratando de um centro de atendimento terciário os pacientes encaminhados 

ao serviço são, em geral, refratários as terapias iniciais com os corticosteroides tópicos.  

As drogas utilizadas (Tabela 4) foram a griseofulvina, a colchicina, o corticosteroide oral e a 

infiltração com corticosteroide. Os pacientes utilizaram doses variadas durante o tratamento visando a 

menor possível para a melhor resposta adquirida. A griseofulvina foi a droga mais utilizada isoladamente, 

na dose de 500mg/dia a 500mg/semana, dos cinco pacientes 60% apresentaram resposta completa, 

20% resposta parcial e 20% nenhuma resposta. A colchicina na dose de 0,5mg de 2 a 3 vezes ao dia, 

foi utilizada por dois pacientes, dos quais um paciente apresentou resposta parcial e um paciente não 

Principais Sorologias Avaliadas  

  Positiva (%) Negativa (%) Desconhecido (%) 

Sorologias  

HCV 1 7,1 10 71,4 3 21,4 

HBV  0 0,0 11 78,6 3 21,4 

Sífilis 0 0,0 7 50,0 7 50,0 

HIV  0 0,0 8 57,1 6 42,9 

Tabela 3 – Prevalência de associação com infecções. Vírus hepatite C (HCV). Vírus 

hepatite B (HBV). Vírus da imunodeficiência humana (HIV). 

 

**  

Resposta terapêutica as medicações utilizadas no tratamento do LPO 

 

Griseofulvina 
500mg/dia a 

500mg/semana 

Colchicina 
0,5mg 2 a 3x 

ao dia 

Corticosteroide oral 
(prednisona 5mg/dia a 

60mg/dia) 

Infiltração com 
corticosteroide 

Corticosteroide 
IM 

N=5 % N=2 % N=2 % N=1 % N=1 % 

Resposta 
completa 

3 60 0 0 1 50 1 100 0 0 

Resposta 
parcial 

1 20 1 50 0 0 0 0 1 100 

Nenhuma 
resposta 

1 20 1 50 1 50 0 0 0 0 

Piora das 
lesões 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabela 4 - Resposta terapêutica as medicações orais ou a infiltração em pacientes com LPO atendidos no ambulatório de Estomatologia  
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obteve resposta. O corticosteroide oral utilizado foi a prednisona de 5mg/dia a 60mg/dia, dois pacientes 

fizeram uso, um com resposta completa e um com nenhuma resposta. Um paciente realizou infiltração 

com corticosteroide como terapêutica isolada com resposta completa. Apenas um paciente fez uso de 

corticosteroide intramuscular devido à má aderência aos tratamentos orais e tópicos e apresentou 

apenas melhora parcial.  

Por fim, cinco pacientes refratários as 

terapêuticas isoladas fizeram uso de 

associações durante seu seguimento. Em 

geral, estes pacientes já estavam em uso 

de uma droga sem controle esperado das 

lesões. Dois pacientes fizeram uso da 

griseofulvina e corticoide oral, os dois não 

apresentaram nenhuma melhora mesmo 

após a associação. Um paciente utilizou 

colchicina e griseofulvina, também sem 

nenhuma melhora. Um paciente fez uso da 

colchicina e infiltração local com 

corticosteroide com melhora completa da lesão e um paciente fez uso da colchicina e corticosteroide 

oral com melhora completa da lesão também.  

CONCLUSÕES: 

 O líquen plano oral é uma doença inflamatória mucocutânea relativamente rara, sua fisiopatologia 

ainda não é bem definida e associações com outras patologias ainda são incertas. Por sua apresentação 

variada pode ser assintomático ou causar desconforto importante e piora na qualidade de vida dos 

pacientes. Em geral, profissionais da saúde oral são a porta de entrada para avaliação inicial das lesões, 

contudo, dermatologistas e otorrinolaringologistas também podem se deparar com lesões de LPO. É 

necessária uma avaliação global do paciente, descartar fatores locais que desencadeiem as lesões e 

aproveitar a janela de oportunidade para solicitação das sorologias. A linha terapêutica utilizada inicia-

se com corticosteroides tópicos ou infiltração local, já para quadros mais refratários os corticosteroides 

sistêmicos podem ser empregados. No entanto, a griseofulvina e a colchicina também foram drogas 

utilizadas no ambulatório durante o período da pesquisa.  
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Tabela 5- Associações terapêuticas no tratamento de líquen plano oral 
refratário as drogas isoladas no ambulatório de Estomatologia- Unicamp 

Associações medicamentosas no tratamento do LPO 

 N=5 Resposta 

Griseofulvina + Corticosteroide oral  2 
Nenhuma 
melhora  

Colchicina + Griseofulvina  1 
Nenhuma 
melhora  

Colchicina + infiltração com 
corticosteroide  

1 
Melhora 
completa  

Colchicina + Corticosteroide oral  1 
Melhora 
completa  


