
REVISÃO

Resumo Líquen escleroso (LE) e líquen plano (LP) são doenças de natureza inflamatória 

que atacam a pele e a região anogenital e que, por vezes, podem ser de difícil diferenciação clínica em seus 

respectivos estágios iniciais. O LE teve sua incidência demonstrada em 1,7% dos atendimentos ginecológicos, 

em todas as faixas etárias. Já o LP ataca cerca de 1% das mulheres, mas sua incidência real é difícil de avaliar. 

LE e LP são doenças cuja patogênese é multifatorial. Fatores genéticos e hormonais e infecções e trauma foram 

associados ao desenvolvimento de LE, enquanto que LP tem seu desenvolvimento menos compreendido; no 

entanto, também é associado a fatores genéticos, a infecções e ao uso de certos medicamentos. As duas doenças 

causam bastante desconforto às pacientes, pois podem se apresentar com dor, ardência, prurido e também 

há a possibilidade de estenose do introito vaginal e consequente dispareunia. Na suspeita de LE e LP, deve ser 

feito diagnóstico diferencial com outras doenças de pele e com neoplasia intraepitelial vulvar (NIV). O risco de 

transformação maligna justifica o acompanhamento que as pacientes devem ter pelo resto da vida. O tratamento 

de primeira linha para LE e LP consiste em corticosteroides tópicos superpotentes. O diagnóstico requer frequente 

biópsia para sua confirmação. O objetivo deste trabalho foi revisar a fisiopatologia, complicações e tratamento 

dessas duas doenças, as quais são muito importantes, pois não possuem cura e podem comprometer seriamente 

a qualidade de vida das pacientes.

Abstract Lichen sclerosus (LS) and lichen planus (LP) are diseases of an inflammatory 

nature that attack the skin and anogenital region, and sometimes they might have a difficult clinical differentiation 

in their early stages. LE has its incidence demonstrated in 1.7% of gynecological consultations in all age groups. 

LP attacks about 1% of women, but its true incidence is difficult to assess. LE and LP are diseases whose 

pathogenesis is multifactorial. Genetic and hormonal factors, infections and trauma were associated with the 

development of LE, while LP has its development less understood; however, it is also associated with genetic 

factors, infections and the use of certain medications. Both diseases cause much discomfort to the patient, 

because they may present with pain, burning, itching and there is also the possibility of stenosis of the vaginal 

opening and consequent dyspareunia. On suspicion of LE and LP should be done differential diagnosis with 

other skin diseases and vaginal intraepithelial neoplasia (VIN). The risk of malignant transformation justifies the 

monitoring that patients should have in the rest of their life. The first-line treatment for LE and LP consists of 

topical corticosteroids super powerful. The diagnosis often requires biopsy for confirmation. The aim of this study 

was to review the pathophysiology, complications and treatment of these diseases, which are very important 

because they have no cure and can seriously compromise the quality of life of patients.
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Os três líquens: escleroso, plano e plano erosivo
The three lichens: sclerosus, planus and erosive
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Introdução

O líquen escleroso (LE) e o líquen plano (LP) são doenças 

inflamatórias crônicas, de etiologia incerta.

Já foram considerados variantes da mesma patologia, até a 

sua diferenciação baseada em características clínicas e histopa-

tológicas. Geralmente, acomete a região genital de mulheres 

na peri e pós-menopausa, sendo que o LE se restringe à pele, 

enquanto o LP, além da pele, pode acometer também a mucosa 

e, nesse caso, é denominado líquen plano erosivo.

Os sintomas dessas afecções incluem prurido, dor, ardência e 

dispareunia, fazendo diagnóstico diferencial com inúmeras outras 

doenças vulvares que comprometem seriamente a qualidade de 

vida dessas mulheres.

Apesar do caráter crônico, essas doenças podem ser bem 

controladas clinicamente com o desaparecimento dos sin-

tomas, embora as sequelas anatômicas observadas na vulva 

sejam irreversíveis. 

O LE é a principal via da carcinogênese vulvar com 

risco de progressão para o câncer de vulva, que varia entre 

2 e 5%, justificando, dessa forma, o acompanhamento por 

toda a vida. O esclarecimento sobre os riscos inerentes à 

doença, o autoexame da região genital e o acompanhamento 

psicológico dessas mulheres é de extrema importância para 

minimizar os efeitos sobre a qualidade de vida das porta-

doras de LP e LE.

Metodologia

Este é um trabalho de revisão sistemática de estudos 

realizados nos últimos 30 anos sobre LE e LP. Foram pesqui-

sados os sites PubMed, SciELO e BIREME, utilizando-se as 

palavras-chave: “líquen escleroso”, “líquen escleroso vulvar” 

e “líquen plano vulvar”. 

Discussão

Líquen escleroso

O LE é uma doença de pele crônica, de natureza inflamató-

ria, encontrada mais frequentemente na região anogenital1 (B).  

Inicialmente, foi descrita como uma variante do LP por Hallopeau 

e Darier, no final do século XIX. Posteriormente, baseado em 

características clínicas e histopatológicas distintas, verificou-se 

que o LP e o LE são entidades diferentes, apesar da possibili-

dade de sobreposição entre elas. Os estágios iniciais do LE e 

do LP podem ser de difícil diferenciação clínica, ao passo que 

casos mais avançados de LE vulvar podem dar origem ao LP no 

introito vaginal.

Apesar de a exata incidência do LE ser desconhecida, um 

estudo demonstrou que essa doença afeta 1,7% das pacientes que 

procuram atendimento ginecológico. O LE tem sido observado 

em todas as faixas etárias, porém não é comum em crianças. 

A maior parte dos casos ocorre em mulheres na pós-menopausa 

e aproximadamente 7–15% em meninas pré-púberes. O LE 

juvenil pode ter resolução durante a puberdade ou continuar 

após a menarca. 

Casos de LE na mesma família têm sido descritos, apesar de 

o padrão de herança não estar claramente estabelecido. Estudos 

sobre fatores genéticos do LE têm identificado papel importante 

do antígeno leucocitário humano (HLA). O principal complexo 

de histocompatibilidade (complexo HLA) compreende uma 

região de genes altamente polimórficos, cujos produtos são 

expressões nas superfícies de células nucleadas. Esse complexo 

determina a suscetibilidade de um indivíduo para doenças 

inflamatórias por meio de sua influência na imunidade celular 

e humoral. O LE tem sido associado com antígenos HLA tipo 

II, particularmente DQ7, DQ8 e DQ9, os quais são expressos 

em células imunocompetentes que reconhecem partículas estra-

nhas, tais como linfócitos B, macrófagos, monócitos, células de 

Langerhans, células dendríticas, células endoteliais e linfócitos 

T quando ativados2,3 (B,D).  

Baseado no fato de que a maioria das doenças relacionadas 

aos antígenos tipo II (artrite reumatoide, lúpus eritematoso) 

tem uma base imunológica, esse perfil imunogenético sugerido 

pode ser um dos muitos fatores envolvidos no desenvolvimento, 

extensão e risco de malignidade do LE3 (D).

No LE, observa-se infiltrado inflamatório com linfócitos T 

dominantes, às vezes associado à vasculite linfocitária. A inflama-

ção atinge a membrana basal, o que sugere que o antígeno-alvo 

esteja nessa região. Além disso, há evidências da existência de 

autoanticorpos das moléculas de adesão celular do endotélio, 

ECAM-1, em 67% dos pacientes com LE4 (B). Teorias postulam 

que o estresse oxidativo, como resultado de inflamação crônica, 

pode levar ao estabelecimento de LE e, possivelmente, qualquer 

malignidade associada5 (D).

Os dois picos de incidência do LE vulvar ocorrem durante 

estados hipoestrogênicos, antes da puberdade e após a me-

nopausa, o que faz suscitar questionamentos sobre o papel 

exato dos hormônios na patogênese da doença. Em órgãos 

genitais femininos normais, a transição da vagina para a vulva 

é marcada por um aumento dos receptores de androgênio e 

uma diminuição dos receptores de estrogênio e progesterona. 
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A expressão de receptores de androgênio na vulva parece estar 

diminuída em um subgrupo de mulheres com LE. Trabalho 

recém-publicado sugere que um distúrbio no crescimento 

da pele da vulva, dependente de androgênio, como conse-

quência do uso de contraceptivos orais com propriedades 

antiandrogênicas, talvez possa desencadear o início precoce 

de LE em um subgrupo de mulheres jovens e suscetíveis6 (C). 

Um estudo especulou que há uma redução de 5-α-redutase 

na vulva.  Outros estudos têm mostrado menos receptores 

de androgênio na vulva, o que talvez explique a ausência de 

eficácia do tratamento com testosterona tópica7 (C).

Muitas tentativas foram feitas para identificar alguma forma 

de infecção como sendo a causa do LE. Organismos tais como 

bacilos álcool-ácido resistentes, papilomavírus humano (HPV), 

Borrelia burgdorferi e hepatite C foram investigados quanto à 

sua possível associação. De acordo com Karram et al., em um 

estudo para detecção de HPV em cinco pacientes cujo exame 

histológico revelava LE, nenhuma relação entre infecção viral 

e LE foi encontrada8 (C). Em um trabalho realizado por Neill 

et al.1 (B), não foi detectada a presença de HPV em nenhuma 

das dez amostras de carcinoma escamocelular adjacente ao 

LE. Em contraste, um estudo recente evidenciou a presença 

de neoplasia intraepitelial vulvar do tipo indiferenciada, 

ou seja, HPV-induzida associada ao LE9 (C). Eisendle et al. 

detectaram Borrelia em 80% dos casos de LE em estágio 

inicial, mas somente em 33% nos estágios mais avançados da 

doença10 (C). Pesquisas realizadas em alguns países da Europa 

evidenciaram infecção por Borrrelia em pequenas áreas de 

LE. Esse achado não foi repetido em estudos realizados nos 

Estados Unidos11,12 (C).

O fenômeno de Koebner ou isomorfismo é descrito como 

a reprodução de lesões típicas de uma determinada doença em 

região de pele sã após esta sofrer lesão. Sabe-se também que 

esse fenômeno ocorre no LE. Existem relatos de surgimento 

de LE em áreas de trauma ou irritação causadas, por exem-

plo, por queimadura solar13 (C) e radioterapia14 (C). Também 

tem sido observado em área cicatricial de vulvectomia15 (C). 

Whimster notou a ocorrência de LE em um enxerto de pele 

da coxa transferido para a vulva, assim como de pele com LE 

retornando à aparência normal após transplante para coxa.

Quanto ao quadro clínico, o LE afeta preferencialmente 

mulheres na quinta ou sexta décadas de vida, assim como 

crianças16 (B). A incidência de LE é menor em homens do 

que em mulheres, mas há também um início bimodal na 

população masculina, com picos de aparecimento da doença 

em meninos e, novamente, nos mais velhos17 (D).

Estudos mostram que o foco do LE é a região anogenital. 

Aproximadamente 60% dos pacientes têm envolvimento 

perianal18 (B). Outros locais comuns, mencionados por di-

versos autores, são o clitóris, a superfície interna dos lábios 

maiores, os lábios menores e o introito vaginal. O LE afeta, 

raramente, a mucosa oral, mas quando presente, os achados 

incluem placas brancas sobre os lábios ou mucosa jugal. 

Cerca de 10% dos pacientes têm lesões cutâneas em outras 

partes do corpo19 (B), sendo que os lugares mais comuns 

incluem as costas, a área da cintura, pescoço, axilas e região 

inframamária.

A aparência clínica típica do LE anogenital é uma área 

atrófica, branco-marfim, muitas vezes configurando o número 

8, afetando a pele vulvar e perianal. É importante destacar 

a possibilidade de coalescência entre os lábios menores e 

estenose do introito vaginal. Em crianças, o LE assume uma 

aparência similar à dos adultos20 (D).

O LE apresenta-se tipicamente com prurido vulvar e 

achados clínicos de palidez, atrofia epidérmica, púrpura  

e/ou erosões. O prurido é o sintoma mais relatado pela maio-

ria dos autores, com tendência a piorar à noite, não havendo 

nenhuma correlação com a extensão da lesão vulvar. Dor e 

queimação também podem estar presentes. Há relatos de 

dispareunia provocada pela atrofia intensa do introito, capaz 

de tornar o coito impossível20 (D). Em crianças, que muitas 

vezes não conseguem verbalizar a sensação de prurido, os 

sintomas mais comuns são a constipação, dor ao evacuar, ou 

sintomas do trato urinário21 (A).

Cerca de 7% das crianças e de 1% dos adultos com LE podem 

ser assintomáticos, mesmo que tenham a doença ativa18,21 (B,A).

O diagnóstico diferencial do LE se faz com LP, vitiligo, 

psoríase e neoplasia intraepitelial vulvar (NIV). O fator distin-

tivo entre essas lesões é que a maioria (exceto o LP) não leva à 

atrofia das estruturas vulvares. A biópsia é capaz de confirmar 

a suspeita de LE20 (D).

O tratamento de primeira linha para o LE é o uso de corti-

costeroides tópicos superpotentes. Não há um consenso sobre o 

tempo necessário de uso. A utilização de propionato de clobetasol 

0,05% pomada, duas vezes ao dia, durante três meses, é eficaz 

em muitos pacientes18 (B). Caso a resposta seja satisfatória, 

muda-se para um corticosteroide menos potente, reduzindo o 

número de aplicações de forma progressiva. O prurido, a dor, as 

fissuras e a hiperceratose melhoram com o tratamento. A palidez 

e a atrofia podem melhorar em alguns pacientes, com completa 

resolução dos sinais clínicos18 (B). Recomenda-se que indivíduos 

apresentando sinais de atividade da doença, tais como equimoses, 



Miranda JA, Val ICC, Abrahão SC, Zaniboni BC, Fonseca FF, Guimarães RV, Loyola P, Velloso APM

FEMINA |  Março/Abril 2014 | vol 42 | nº 268

hiperceratose, fissuras ou aderências, devam ser tratados, mesmo 

se assintomáticos21 (A).

Como o LE vulvar é usualmente responsivo ao tratamento 

com corticosteroides tópicos superpotentes, qualquer área 

que se mostre resistente ao tratamento apresenta indicação 

absoluta de realização de nova biópsia para confirmação 

diagnóstica e exclusão de malignidade, independentemente 

da faixa etária21 (A).

Os efeitos colaterais desses medicamentos são ardência, 

irritação, ressecamento, descamação, maceração e hipopig-

mentação. Entretanto, as membranas mucosas modificadas 

dos lábios e clitóris parecem ser relativamente resistentes 

a tais efeitos e, por isso, a terapia de manutenção a longo 

prazo parece ser segura22 (B).

O uso de estrogênio tópico é recomendado na atrofia 

vaginal, assim como o uso de lubrificantes para facilitar as 

relações sexuais20 (D).

Os retinoides devem ser reservados para os casos graves de 

LE, ou para aqueles que são intolerantes aos corticosteroides 

tópicos superpotentes. O etretinato e a acitretina23 (A) por 

via oral apresentam bons resultados, mas levam a efeitos 

colaterais significativos, tais como alterações mucocutâneas 

(queilite, xerose, anormalidades das unhas, queda de cabelos), 

toxicidade hepática (elevação reversível das transaminases 

e da fosfatase alcalina) e anormalidades dos lipídios séricos 

(triglicerídeos e colesterol). Devido ao seu efeito teratogênico, 

eles são contraindicados durante a gravidez20 (D).

A literatura tem relatado boa eficácia com o uso de ini-

bidores tópicos da calcineurina (tacrolimus, pimecrolimus) 

no tratamento do LE24 (A). O principal efeito colateral é 

uma sensação de calor e/ou queimação onde a droga é apli-

cada. Não existe nenhum regime ideal para a frequência de 

aplicação e para a duração do tratamento com a utilização 

dessas drogas. Dessa forma, elas podem ser mais bem uti-

lizadas na terapia de manutenção. 

As crianças também devem ser tratadas. Os medica-

mentos utilizados são também os corticosteroides tópicos 

superpotentes, os quais provaram ser seguros, eficazes e 

bem tolerados, podendo ser utilizados em doses mínimas 

e por longos períodos de tempo25 (C). O resultado final é 

excelente e, em muitos casos, a vulva volta a ter uma apa-

rência praticamente normal25 (C).

O tratamento cirúrgico do LE deve ser restrito à melhoria 

de suas complicações e cicatrizes. A estenose do introito 

vulvar e labial, as sinéquias e o pseudocisto esmegmático 

muitas vezes necessitam de correção cirúrgica. A vulvecto-

mia é raramente indicada, sendo realizada apenas quando 

há associação com NIV ou câncer vulvar20 (D).

Líquen plano

O LP também é uma desordem inflamatória crônica, que 

possui múltiplas variedades clínicas e pode envolver tanto a 

pele queratinizada quanto as mucosas. Além de afetar a pele 

do tronco e das extremidades, o LP acomete, frequentemente, a 

mucosa oral e vulvovaginal. Nesta última, pode estar associado 

a sintomas como prurido, dor, ardência, dispareunia e destruição 

da arquitetura vulvar e vaginal26 (D).

O LP é mais comum em homens, porém acomete cerca de 

1% das mulheres, principalmente dos 30 aos 60 anos26,27 (D). 

A prevalência do LP vulvovalginal é incerta, porém sabe-se 

que é menor do que a do LE e raramente acomete crianças, 

sendo mais comum no período peri ou pós-menopausa. 

O LP vulvovaginal pode apresentar-se de forma isolada, 

associado à lesão oral ou à erupção cutânea generalizada. 

Aproximadamente 25% das mulheres com a forma oral 

apresentam também envolvimento vulvovaginal. Porém, 

em um estudo realizado em mulheres do sul do Irã, essa 

associação foi de apenas 6%28 (B).

Sua patogênese é desconhecida. A teoria mais aceita considera 

que linfócitos T ativados são recrutados para a junção dermoepi-

dérmica e induzem à apoptose dos queratinócitos basais. Tanto o 

linfócito T CD4+ quanto o T CD8+ são encontrados no infiltrado 

liquenoide, porém com predomínio deste último. A interação 

entre os linfócitos T e os queratinócitos basais é aprimorada 

pelo aumento na expressão de moléculas de adesão intracelular 

(ICAM-1) pelos queratinócitos26 (D).

O estímulo à linhagem Th
1
 também leva à apoptose dos 

queratinócitos basais. Algumas citocinas implicadas são o 

interferon-γ, o fator de necrose tumoral-α (TNF-α), fator 

nuclear kappa–β (NF-kβ) e as interleucinas-1α (IL-1α), a 

IL-6 e a IL-8, além de outras moléculas pró-apoptóticas, como 

o Fas/Apo-1 e a Bcl-2. Outro mediador inclui o CXCL-10, 

uma quimiocina induzida pelo interferon-γ que é expressa 

seletivamente nos queratinócitos basais que são atacados 

pelos linfócitos T citotóxicos26 (D).

Estudos moleculares demonstraram relação do alelo 

DRB1 0101 com o LP cutâneo. Já o alelo DRB1 0102 foi 

detectado em 90% dos pacientes com a variante vulvovaginal 

gengival do LP29 (B).

Alguns estudos sugerem a relação entre LP e hepatite C, 

porém há controvérsias. O mesmo é discutido em relação à 

hepatite B e às vacinas denfluenza com vírus inativado. Além 
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disso, uma série de medicamentos, incluindo β-bloqueadores, 

anti-inflamatórios não esteroidais, metildopa, antimaláricos e 

penicilamina parecem funcionar como antígenos endógenos, 

podendo desencadear a doença30 (D).

Em estudo caso controle, Cooper et al. demonstraram que 

doenças da tireoide, alopecia areata e doença celíaca foram sig-

nificativamente mais prevalentes em pacientes com LP vulvar 

erosivo do que no grupo controle, o que sugere forte associação 

do LP com doenças autoimunes31 (B).

A transformação neoplásica do LP já foi relatada, mas é rara. 

A maior parte dos casos ocorreu na forma oral, porém em 10%, 

a malignidade se desenvolveu em lesões cutâneas. A incidência 

no LP vulvar é desconhecida e acredita-se que a inflamação 

crônica subjacente seja o fator facilitador para a ocorrência do 

carcinoma escamoso29 (B).

O tipo mais comum de apresentação do LP é o oral, carac-

terizado por leve eritema associado a estrias brancas, de aspecto 

reticulado, chamadas estrias de Wickham. Geralmente tem curso 

crônico, é assintomático e refratário à terapia. Em alguns casos, 

pode causar sangramento gengival. É muito comum a associação 

das formas oral e genital32 (B).

As lesões do LP cutâneo são descritas usando os 6 P’s: pápulas, 

placas, planas, poligonais, pruriginosas e violáceas (purple). Em 

geral, são cobertas pelas estrias de Wickham e costumam aparecer 

em disposição linear, seguindo as linhas de trauma (fenômeno 

de Koebner)33 (B). Seu curso não é tão crônico quanto o do tipo 

oral e responde melhor ao tratamento32 (B).

Os três principais tipos de LP genital são: papuloesca-

moso, hipertrófico e erosivo, sendo este último a variante 

mais comum26 (D).

No LP erosivo, as lesões vulvares localizam-se tipica-

mente no introito vaginal, clitóris, prepúcio do clitóris e 

nos grandes e pequenos lábios. São eritematosas, brilhantes 

e estão associadas a estrias de Wickham. Normalmente, há 

uma borda esbranquiçada separando as lesões das áreas de 

pele sã. O acometimento vaginal é descrito em 70% das 

mulheres e se manifesta por corrimento amarelado e abun-

dante, além de sangramento após a relação sexual. Nos casos 

mais graves, pode haver formação de sinéquias, obliterando 

o lúmen vaginal26 (D).

Em um estudo publicado em 2008, envolvendo 145 pacien-

tes, a dor foi sintoma mais comum, sendo reportado em 72% 

dos casos, seguido por ardência (66%) e prurido (63%). Já os 

sinais mais frequentemente encontrados na vulva foram: erosão 

(74%), coloração vermelha ou violácea (66%), cicatrizes (60%) 

e apareunia (35%). As cicatrizes são caracterizadas por perda 

da arquitetura normal do tecido devido à reabsorção dos lábios 

menores e do prepúcio do clitóris, resultando em encarceramento 

do mesmo e em estenose do introito vaginal. Isso ocorre numa 

fase mais avançada da doença34 (B).

O LP erosivo também pode aparecer como parte de uma 

tríade, que consiste em vulvite, vaginite e gengivite, con-

figurando a síndrome vulvovaginal-gengival. Nesse caso, 

observamos uma gengiva descamativa, com edema e eritema, 

associada à vulvovaginite. As lesões em mucosas não neces-

sariamente são simultâneas26 (D).

Já o tipo hipertrófico apresenta-se como placas ou pápu-

las hiperceratóticas e esbranquiçadas, que podem ser únicas 

ou múltiplas, localizadas no períneo ou na região perianal. 

Assemelha-se ao carcinoma escamoso, à neoplasia intraepi-

telial vulvar e ao líquen escleroso, sendo necessário fazer o 

diagnóstico diferencial26 (D).

Por fim, o tipo papuloescamoso, também chamado de LP 

clássico, é caracterizado por uma pápula violácea, achatada, muito 

pruriginosa, que cresce na pele queratinizada. É semelhante ao 

LP cutâneo extragenital35 (B).

O LP vulvar pode se apresentar com manifestações 

clínicas muito sugestivas da doença36 (B). Além do exame 

ginecológico, a mucosa oral deve ser cuidadosamente exa-

minada, em busca de sinais que evidenciem a presença da 

forma oral da doença35,37 (B).

 A suspeita pode ser confirmada através de biópsia 

da lesão, que deverá ser realizada preferencialmente em 

região adjacente à borda de uma lesão eritematosa. Caso 

existam estrias de Wickham, estas devem ser incluídas na 

amostra. Os achados histológicos típicos são acantose irre-

gular, degeneração hidrópica da camada basal e infiltrado 

linfocítico band like da junção derme-epiderme35,37 (B). 

Ainda não existe exame laboratorial específico para o LP, 

porém alguns estudos recomendam a realização de sorologia 

para hepatite C em pacientes com manifestações orais da 

doença ou em áreas endêmicas36,38 (B). Entretanto, outros 

autores sugerem que a investigação é desnecessária32 (B). 

Devido à associação com outras doenças autoimunes, de-

vem ser pesquisados marcadores para as mesmas, como 

testes de função da tireoide. Deve-se, ainda, investigar o 

uso de medicações sabidamente desencadeadoras do processo 

de erupção liquenoide, como betabloqueadores, AINES, 

antimaláricos e penicilamina36 (B).

Além do LE, o diagnóstico diferencial é realizado com a neo-

plasia intraepitelial vulvar, buloses, lúpus eritematoso, eczema, 

dermatite seborreica e vitiligo29,35 (B).
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O tratamento do LP é complexo e difícil, devendo incluir, 

além de medidas gerais, tratamento tópico, sistêmico ou cirúrgico 

nos casos graves. Em um estudo sobre a qualidade de vida de 

pacientes atendidas em uma clínica de doenças vulvares, 65% 

relataram prejuízo à qualidade de vida, o que, por sua vez, pode 

ser melhorada com suporte de uma equipe multidisciplinar em 

todas as etapas do tratamento33 (B).

É importante informar a paciente sobre o caráter crônico 

da doença e as possibilidades de tratamento e, se necessário, 

recomendar acompanhamento psicológico35 (B). Antidepressivos 

podem ser utilizados, ajudando nos sintomas e promovendo se-

dação noturna29 (B). As infecções secundárias devem ser sempre 

identificadas e tratadas. Devem-se adotar medidas gerais como 

o uso correto do papel higiênico, evitar uso de sabonetes e lo-

ções perfumados35 (B), usar calcinhas de algodão, evitar roupas 

apertadas39 (B) e preferir medicações em pomada, que, além 

de causarem menor agressão à mucosa, têm efeito emoliente. 

Medicações que estimulem a erupção liquenoide devem ter seu 

uso suspenso, se possível35,39 (B).

O tratamento de primeira linha são os corticosteroides 

tópicos superpotentes, como o propionato de clobetasol 0,05%. 

O esquema pode ser iniciado com duas aplicações diárias e, 

posteriormente, reduzido para uma vez ao dia ou a cada dois 

dias quando passar a fase aguda da doença39 (B). Caso não haja 

resposta, pode-se iniciar terapia com corticoides orais40 (B), 

porém há o risco de reativação da doença após o fim do tra-

tamento sistêmico, o que poderá ser evitado com a transição 

para o uso de corticosteroides tópicos41 (B). Entretanto, um 

estudo mostrou que cerca de 34% das pacientes tratadas não 

relataram melhora após o tratamento com corticosteroides 

tópicos superpotentes32 (B).

Em casos menos graves, pode haver resposta satisfatória com a 

utilização de corticosteroides tópicos de média potência, como 

a betametasona. Em doença localizada, a injeção intralesional 

com acetato de triancinolona é uma alternativa, e a paciente 

deverá ser reavaliada em seis a oito semanas35 (B).

Quando existe acometimento da mucosa vaginal, utiliza-se 

supositório de hidrocortisona 25 mg, via vaginal, duas vezes 

ao dia, por dois meses; depois, diminuímos para uma vez ao 

dia por mais dois meses. Após esse período, inicia-se o trata-

mento de manutenção com a utilização de uma a três vezes 

por semana até a melhora clínica. Um estudo retrospectivo 

mostrou melhora em 81% dos casos42 (B).

O uso de inibidores tópicos da calcineurina como o ta-

crolimus e o pimecrolimus, tem sido explorado com graus 

variáveis de sucesso, havendo risco de ardor intenso como 

efeito colateral em grande parte das mulheres, conforme já 

mencionado. Estudos indicam que é um tratamento seguro, 

sem absorção sistêmica da droga39 (B).

Dilatadores vaginais podem ser usados em associação com 

medicamentos tópicos para evitar estenose vaginal. Nos casos 

em que já houve estreitamento vaginal importante, o tratamento 

cirúrgico deve ser instituído para permitir que a paciente man-

tenha vida sexual ativa39 (B).

Importância das doenças 

O LE e o LP são doenças de grande importância, pelo fato 

de não apresentarem cura e por poderem evoluir para sérias 

complicações quando não tratadas adequadamente.

Apesar do caráter crônico, essas doenças podem ser 

bem controladas clinicamente, com o desaparecimento dos 

sintomas, embora as cicatrizes sejam irreversíveis. 

Uma das complicações possíveis do LE e do LP é a absorção 

dos pequenos lábios, que conduz à formação de sinéquias, 

as quais tornam a micção difícil e podem impedir o coito. 

No LP, também pode ocorrer estenose vaginal. Todas essas 

condições só podem ser resolvidas cirurgicamente e ocorrem 

em estágios mais avançados da doença. 

Outra complicação possível do LE é a evolução da 

lesão para malignidade. Não se sabe que mulheres estão, 

particularmente, sob o risco de desenvolver câncer vulvar. 

A idade mais avançada, a dificuldade em controlar o prurido 

durante o tratamento, aquelas com história prévia de NIV 

diferenciada, a presença de espessamento ou hiperceratose e 

a mutação gene p 53 parecem contribuir para a ocorrência 

desse desfecho43 (A). O risco de malignização varia entre 2 

e 5%20 (D), justificando, dessa forma, o acompanhamento 

por toda a vida. Na fase de estabilização da doença, as 

pacientes deveram ser examinadas uma vez ou duas vezes 

por ano, conforme necessário. Recomenda-se a realização 

de nova biópsia na presença de áreas suspeitas.

Os pacientes poderão, também, desenvolver dor vulvar 

secundária, a qual deverá ser considerada se a dor continuar, 

apesar da resolução do prurido e da melhora na aparência 

clínica18 (B).

Crianças com LE podem apresentar sangramento vul-

var e perianal que, em muitos casos, conduz a um errôneo 

diagnóstico de abuso sexual. Existem relatos de diagnóstico 

errôneo de abuso sexual, quando na verdade tratava-se 

de LE. No entanto, é importante lembrar que também 

existem relatos de crianças com LE e que foram abusadas 

sexualmente16 (B).
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Há relatos de transformação neoplásica do LP, especifica-

mente para o carcinoma de células escamosas. A incidência 

dessa relação é desconhecida e não se sabe como tal transfor-

mação ocorre, porém acredita-se que o processo inflamatório 

crônico presente no LP favorece esse acontecimento. 

É necessário, portanto, prestar esclarecimentos às 

pacientes portadoras tanto de LE quanto de LP, de ma-

neira cautelosa, sobre a possibilidade de malignidade e, 

consequentemente, a necessidade de seguimento por toda 

a vida. É importante, também, ensiná-las a examinar a 

região vulvar de forma regular, observando o possível 

aparecimento de erosões, espessamentos, fissuras, nódulos 

ou áreas de eritema persistente. Áreas que não respondem 

ao tratamento clínico instituído deverão ser submetidas à 

nova biópsia para avaliação histológica.

Conclusão

Os líquens escleroso e plano são doenças inflamatórias crônicas, de 

etiologia ainda desconhecida, que, na maioria dos casos,  acometem 

a região genital de mulheres na peri e na pós-menopausa, sendo que 

o LP abrange pele e mucosas, enquanto o LE se restringe à mucosa 

quando o acometimento é genital. Os sintomas dessas afecções são 

bastante desagradáveis, podendo levar a complicações tais como 

sinéquias e estenoses que dificultam o coito, comprometendo a 

qualidade de vida das pacientes. O diagnóstico baseado apenas no 

aspecto clínico das lesões pode ser difícil, sendo frequentemente 

necessário recorrer à biópsia. Em geral, ambas as patologias 

respondem bem aos corticosteroides tópicos superpotentes e as 

pacientes devem ser acompanhadas por toda a vida, tendo em 

vista o risco de malignização. 

Leituras suplementares

1.  Neill SM. Vulvar lichen sclerosus. In: Black MM, editor. Obstetric and gynecologic 
dermatology. 2nd ed. London: Mosby; 2002. p. 137-42.

2.  Azurdia RM, Luzzi GA, Byren I, Welsh K, Wojnarowska F, Marren P, et al. 
Lichen sclerosus in adult men: a study of HLA associations and susceptibility to 
autoimmune disease. Br J Dermatol. 1999;140(1):79-83. 

3.  Marren P, Yell J, Charnock FM, Bunce M, Welsh K, Wojnarowska F.. The association 
between lichen sclerosus and antigens of the HLA system. Br J Dermatol. 
1995;132(2):197-203.

4.  Oyama N, Chan I, Neill SM, Hamada T, South AP, Wessagowit V, et al. 
Autoantibodies to extracellular matrix protein 1 in lichen sclerosus. Lancet. 
2003;362(9378):118-23.

5.  Sander CS, Ali I, Dean D, Thiele JJ, Wojnarowska F. Oxidative stress implicated 
in the pathogenesis of lichen sclerosus. Br J Dermatol. 2004;151(3):627-35.

6.   Günthert AR, Faber M, Knappe G, Hellriegel S, Emons G. Early onset vulvar LS 
in premenopausal women and oral contraceptives. Eur J Obstet Gynecol Reprod 
Biol. 2008;137(1):56-60.

7.  Kohlberger PD, Joura EA, Bancher D, Gitsch G, Breitenecker G, Kieback DG. Evidence 
of androgen receptor expression in lichen sclerosus: an immunohistochemical 
study. J Soc Gynecol Investig. 1998;5(6):331-3.

8.  Karram M, Tabor B, Smotkin D, Wettstein F, Bhatia N, Micha J. Detection of 
human papillomavirus deoxyribonucleic acid from vulvar dystrophies and vulvar 
intraepithelial neoplastic lesions. Am J Obstet Gynecol. 1988;159(1):22-3.

9.  van Seters M, ten Kate FJ, van Beurden M, Verheijen RH, Meijer CJ, Burger MP, 
et al. In the absence of (early) invasive carcinoma, vulvar intraepithelial neoplasia 
associated with lichen sclerosus is mainly of undifferentiated type: new insights 
in histology and aetiology. J Clin Pathol. 2007;60(5):504-9.

10.  Eisendle K, Grabner T, Kutzner H, Zelger B. Possible role of Borrelia burgdorferi 
sensu lato infection in lichen sclerosus. Arch Dermatol. 2008;144(5):591-8.

11.  De Vito JR, Merogi AJ, Vo T, Boh EE, Fung HK, Freeman SM, et al. Role of 
Borrelia burgdorferi in the pathogenesis of morphoea/scleroderma and lichen 
sclerosus et atrophicus: a PCR study of thirty-five cases. J Cutan Pathol. 
1996;23(4):350-8.

12.  Fujiwara H, Fujiwara K, Hashimoto K, Mehregan AH, Schaumburg-Lever G, 
Lange R, et al. Detection of Borrelia burgdorferi DNA in (B.garinii or B afzelii) 
in morphoea and lichen sclerosus et atrophicus tissue of German and Japanese 
but not US patients. Arch Dermatol. 1997;133(1):41-4.

13.  Milligan A, Graham-Brown RA, Burns DA. Lichen sclerosus et atrophicus following 
sunburn. Clin Exp Dermatol. 1988;13(1):36-7.

14.  Yates VM, King CM, Dave VK. Lichen sclerosus et atrophicus following radiation 
therapy. Arch Dermatol. 1985;121(8):1044-7.

15.  Pass CJ. An unusual variant of lichen sclerosus et atrophicus: delayed appearance 
in a surgical scar. Cutis. 1984;33(4):405-8.

16.  Powell JJ, Wojanorowska F. Lichen sclerosus. Lancet. 1999;353(9166):1777-83.

17.  Lipscombe TK, Wayte J, Wojnarowska F, Marren P, Luzzi G. A study of clinical 
and aetiological factors and possible associations of lichen sclerosus in males. 
Australas J Dermatol. 1997;38(3):132-6.

18.  Cooper SM, Gao XH, Powell JJ, Wojnarowska F. Does treatment of vulvar lichen 
sclerosus influence its prognosis? Arch Dermatol. 2004;140(6):702-6.

19.  Cooper SM, Wojnarowska F. Influence of treatment of erosive lichen planus of 
the vulva on its prognosis. Arch Dermatol. 2006;142(3):289-94.

20.  Val I, Almeida G. An overview of lichen sclerosus. Clin Obstet Gynecol. 
2005;48(4):808-17.

21.  Neill SM, Tatnall FM, Cox NH; British Association of Dermatologists. Guidelines 
for the management of lichen sclerosus. Br J Dermatol. 2002;147(4):640-9.

22.  Moyal-Barracco M, Edwards L. Diagnosis and therapy of anogenital lichen planus. 
Dermatol Ther. 2004;17(1):38-46.

23.  Bousema MT, Rompannen U, Geiger JM, Baudin M, Vähä-Eskeli K, Vartiainen 
J, et al. Acitretin in the treatment of lichen sclerosus of the vulva: a double 
blind placebo controlled study. J Am Acad Dermatol. 1994;30(2 Pt 1): 
225-31.

24.  Hengge UR, Krause W, Hofmann H, Stadler R, Gross G, Meurer M, et al. Multicentre 
phase II trial on the safety and efficacy of topical tacrolimus ointment for the 
treatment of lichen sclerosus. Br J Dermatol. 2006;155(5):1021-8.

25.  Fisher G, Rogers M. Treatment of childhood vulvar lichen sclerosus with potent 
topical corticosteroid. Pediatr Dermatol. 1997;14(3):235-8.

26.  Goldstein AT, Metz A. Vulvar lichen planus. Clin Obstet Gynecol. 
2005;48(4):818-23.

27.  Usatine RP, Tinitigan M. Diagnosis and treatment of lichen planus. Am Fam 
Physician. 2011;84(1):53-60.

28.  Davarmanesh M, Samsami Dehaghani A, Deilami Z, Monabbati A, Dastgheib L. 
Frequency of genital involvement in women with oral lichen planus in Southern 
Iran. Dermatol Res Pract. 2012;2012:365230.

29.  Lewis FM. Vulval lichen planus. Br J Dermatol. 1998;138(4):569-75.

30.  Lehman JS, Tollefson MM, Gibson LE. Lichen planus. Int J Dermatol. 
2009;48(7):682-94.

31.  Cooper SM, Ali A, Baldo M, Wojnarowska F. The association of lichen sclerosus 
and erosive lichen planus of the vulva with autoimmune disease: a case-control 
study. Arch Dermatol. 2008;144(11):1432-5.

32.  Kirtschig G, Wakelin SH, Wojnarowska F. Mucosal vulval lichen planus: 
outcome, clinical and laboratory features. J Eur Acad Dermatol Venereol. 
2005;19(3):301-7.

33.  Hickey S, Bell H. Quality of life in the vulvar clinic: a pilot study. J Low Genit Tract 
Dis. 2010;14(3):225-9.



Miranda JA, Val ICC, Abrahão SC, Zaniboni BC, Fonseca FF, Guimarães RV, Loyola P, Velloso APM

FEMINA |  Março/Abril 2014 | vol 42 | nº 272

34.  Cooper SM, Haefner HK, Abrahams-Gessel S, Magerson LJ. Vulvovaginal lichen planus 
treatment: a survey of current practices. Arch Dermatol. 2008;144(11):1520-1.

35.  McPherson T, Cooper S. Vulval lichen sclerosus and lichen planus. Dermatol 
Ther. 2010;23(5):523-32.

36.  Lehman JS, Tollefson MM, Gibson, LE. Lichen planus. Int J Dermatol. 
2009;48(7):682-94.

37.  Santegoets LAM, Helmerhorst TJM, van der Meijden WI. A retrospective study 
of 95 women with a clinical diagnosis of genital lichen planus. J Low Genit Tract 
Dis. 2010;14(4):323-8.

38.  Ball SB, Wojnarowska F. Vulvar dermatoses: lichen sclerosus, lichen planus and vulvar 
dermatitis/lichen simplex chronicus. Semin Cutan Med Surg. 1998;17(3):182-8.

39.  Mirowski GW, Goddard A. Treatment of vulvovaginal lichen planus. Dermatol 
Clin. 2010;28(4):717-25.

40.  O’Connell TX, Nathan LS, Satmary WA, Goldstein AT. Non-neoplastic epithelial 
disorders of the vulva. Am Fam Physician. 2008;77(3):321-6.

41.  Rodriguez MI, Leclair CM. Benign vulvar dermatoses. Obstet Gynecol Surv. 
2012;67(1):55-63.

42.  Anderson M, Kutzner S, Kaufman RH. Treatment of vulvovaginal lichen planus 
with vaginal hydrocortisone suppositories. Obstet Gynecol. 2002;100(2):359-62.

43.  Chulvis do Val IC, Almeida Filho GL, Valiante PM, Gondim C, Takiya CM, Carvalho 
Mda G. Vulvar intraepithelial neoplasia p53 expression, p53 gene mutation and 
HPV in recurrent/progressive cases. J Reprod Med. 2004;49(11):868-74.


