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ABSTRACT

Lichen sclerosus is a dermatologic disease, mainly of the perineal, and specially the vulvar area. It
has an unknown ethiology and carries a risk of malignancy of 4-6%. This review focuses on the
epidemiology, symptoms and treatment of the disease. Vulvar pathology is an often overlooked area
of Gynecology and this article aims to highlight the importance of early diagnosis and treatment of
lichen sclerosus.
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INTRODUÇÃO

A classificação da patologia vulvar está ainda longe
de ser de consensual, sendo partilhado por ginec-
ologistas, dermatologistas, urologistas, pediatras e
clínicos gerais. No intuito de uniformizar as classi-
ficações surgiu na década de 70 a International

Society for the Study of Vulvovaginal Diseases –
ISSVD1. Posteriormente, em 1996 é fundado o seu
“ramo” europeu, o European College for the Study

of Vulval Disease – ECSVD2.
A classificação mais prática e aceite pela ISSVD

e ISGYP (International Society of Gynaecological

Pathologists)3 é aquela em que a patologia vulvar é
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dividida em 3 grandes grupos: 1) patologia inflamatória
não-neoplásica (tabela 1);2) neoplasias vulvares intra-
epiteliais (VIN); 3) patologia maligna.

A vulva é o local de manifestação, não só de
patologia específica, mas também de outras que podem

Tabela 1. Adaptado das classificações da ISSVD e ISGYP5

Patologia inflamatória não-neoplásicas

1. Líquen escleroso
2. Hipertrofia de células escamosas
3. Outros

• Líquen plano
• Psoríase
• Dermatite irritativa
• Dermatite alérgica
• Dermatite seborreica
• Alterações 2árias a infecções crónicas
• Outras
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surgir noutros pontos do corpo. Contudo as lesões
podem apresentar aspecto diferente quando se
manifestam nesta área do corpo, com características
tão especiais. Há ainda casos em que doenças
sistémicas se manifestam a nível vulvar. Assim, existem
classificações da patologia benigna da vulva bem mais
extensas, mas menos operacionais4.

A designação de líquen, tão usada nesta classi-
ficação provém do termo grego lichén, que se traduz
por “planta rastejante”. Os autores que a introduziram
no léxico médico terão pretendido assim descrever o
modo de “crescimento” destas lesões.

No tratado de Dermatologia de Juvenal Esteves,
Poiares Baptista et al podemos encontrar uma
definição concisa de “liquenificação”: “termo clássico
usado para o aspecto de espessamento mais ou menos
localizado em que se observa ampliação, com
visibilidade imediata, do quadriculado normal da
pele”6.

Muitas vezes, principalmente em textos de gineco-
logistas, há referência aos “três líquens”7: escleroso,
plano e hipertrófico. Os dois primeiros eram os líquens
atróficos e o último, o hipertrófico. Esta linguagem,
ainda que prática, não é de todo a mais adequada.

PERSPECTIVA HISTÓRICA

A primeira referência na literatura médica a esta
patologia remonta aos finais do século XIX, sendo da
autoria de Hallopeau7. Foi então considerado uma
forma atrófica do líquen plano, pelo que este autor o
designou por “lichen plan atrophique”. Esta teoria
ainda hoje é considerada válida por alguns autores,
baseando-se sobretudo na existência de líquens mistos
(escleroso e atrófico)8.

Até 1976 grassaram na literatura denominações
diversas, como lichen plan sclérux, kraurosis vulvae,
leukoplakia, weissflecken dermatose, hypoplastic

dystrophy, balanitis xerotica obliterans (no caso de
atingimento do prepúcio masculino), lichen planus

sclerosus et atrophicus. A multiplicidade de denomi-
nações em pouco contribuiu para o aumento de conhe-
cimento sobre a doença. Naquele ano, Friederich9

avança com a denominação de líquen escleroso, aceite
pela ISSVD e que tem vingado desde então.

EPIDEMIOLOGIA

Trata-se de uma dermatose, com preferência pela pele
da área genital masculina e feminina (com predilecção
por esta última, numa relação de 1:6,2-1018), mediada
por linfócitos e de etiologia mal esclarecida.

A prevalência desta patologia está estimada em
1:300 a 1:1.000 mulheres10,11. A verdadeira prevalência
é desconhecida, não só pelo facto de a doença ser
seguida e tratada por diversas especialidades, mas
também porque muitos doentes não procuram ajuda e
cerca de um terço serem assintomáticos (mais de
metade, no caso das crianças). A incidência parece
ser idêntica em todo o planeta, aparentemente sem
preferências raciais. Alguns estudos apontam para que
a incidência possa ser ligeiramente superior nos
indivíduos de raça branca12.

Pode ser diagnosticada em qualquer idade, embora
se aponte uma curva bimodal: um pico pré-pubertário
(7-15%) e o outro na pós-menopausa11,14. A maior
parte dos casos pré-pubertários ocorre em raparigas
e é quase sempre limitado à região vulvovaginal; a
incidência parece ser crescente15. Tradicionalmente,
encontramos artigos referindo a total remissão da
doença neste grupo, durante a puberdade; actualmente
esse facto é posto em causa15,16.

A apresentação mais frequente é a genital, mas
pode aparecer extragenitalmente, isolada ou não, em
11% das mulheres17. Estas lesões extra-genitais,
muitas vezes assintomáticas, podem também ser causa
de prurido e ardor. Surgem mais frequentemente no
tronco18.

ETIOPATOGENIA

A etiologia desta patologia está ainda longe de ser
cabalmente explicada. São muitas as teorias propostas,
pelo que serão abordadas de forma sumária. Um
estudo encontrou como factores mais importantes o
hábito de ingerir comida muito quente, estados de
irritação ou ansiedade e paridade elevada, mas parece
ser único e de pouco significado19!

Uma das teorias mais antigas é a de que haja um
agente infeccioso envolvido. Os principais suspeitos
apontados são a Borrelia burgdorferi e o HPV. A
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Borrelia está actualmente excluída, pelo menos nos
EUA – os estudos revelaram PCR positiva para esta
bactéria em doentes com morfeia e líquen escleroso,
oriundos de países europeus ou asiáticos, mas não nos
americanos. Os autores concluíram que: ou a Borrelia
não está envolvida na etiologia destas patologias ou
existe um serotipo capaz de provocar estas doenças,
mas que este não se encontra nos EUA20,21.

O papel do HPV é igualmente controverso; em
crianças com LE foi encontrado um número
significativo de mães (46,9%)22,23 com alterações na
citologia cervical. Estudos em mulheres menopáu-
sicas24 encontraram HPV de alto risco oncogénico em
parte das mulheres com LE, mas não em todas. O
grupo com HPV pode ser aquele em que há maior
progressão para VIN e/ou carcinomas vulvares. Se
de facto houver envolvimento deste vírus, possivel-
mente assistiremos a uma diminuição da incidência de
LE, com a introdução das vacinas.

Não há dúvidas quanto à existência de um risco
familiar. Estão descritos na literatura casos de LE em
mãe e filha, pai e filho18, entre irmãs gémeas
(monozigóticas36 e dizigóticas37) e não gémeas14. Este
dado não permite excluir uma fonte infecciosa (partilha
de factores ambientais), mas leva-nos a pensar numa
causa genética (ou interacção desta com qualquer estí-
mulo ambiental). Os fenómenos auto-imunes surgem
frequentemente associados ao LE, o que mais uma
vez nos leva a cair no campo da genética e heredi-
tariedade.

Num estudo recente25, foi demonstrado que o HLA
DRB112 e os seus associados (DRB112/DQB10301/
04/09/010) aumentam o risco de LE e que, pelo
contrário, este é diminuído pelos HLA DRB10301/04
e seus associados (DRB10301/04/DQB10201/02/03).
Não foi encontrada correlação entre HLA e
localização, progressão ou resposta ao tratamento.
Outros estudos26, 27, 28 encontram correlações com
HLA A29, B08, B18, B44, DQ7, DQ8 e DQ926.

O papel das citocinas é ainda mais difícil de avaliar,
havendo algum suporte para pensar que a IL-129 e o
seu receptor possam estar envolvidos neste fenómeno,
bem como noutras patologias habitualmente relacionadas
com auto-imunidade (artrite reumatóide, lúpus eritema-
toso sistémico, diabetes mellitus insulino-dependente,

doença de Graves, alopécia areata29, 31). A IL-1 tem
um efeito anti-inflamatório; a sua diminuição ou um
aumento do seu receptor induzem um ambiente pró-
-inflamatório. O receptor da IL-1 pode inclusivamente
ser um marcador da gravidade e curso da doença30.

Em séries mais limitadas, foi encontrado um
aumento de diversas outras citocinas, salientando-se
a IL-1033.

O infiltrado linfocítico encontrado em biópsias revela
habitualmente um predomínio de linfócitos T
monoclonais CD4+, linfócitos B e células dendríticas
CD1a+32, associados a uma escassez de linfóctos T
CD3+33 - o que parece fruto de uma exposição pro-
longada a um antigénio, para o qual não há candidatos
até à data. Esta conjugação de células imunitárias,
associada ao efeito das citocinas é uma das prováveis
explicações para as alterações cutâneas.

O papel dos proto-oncogenes e genes supressores
tumorais é polémico. O mais investigado é o p5334,35,
variando as posições dos autores entre o facto de o seu
aumento poder ser o indício que estamos perante uma
verdadeira lesão pré-maligna (e tanto mais avançada
quanto maior o número de células p53 positivas) e a
posição de que este é apenas um marcador de stress,
neste caso, de hipo-oxigenação, vasculite e inflamação
dos tecidos. As implicações do p53 na clínica são, neste
momento, nulas. Poderá um dia deixar o campo
experimental, se a primeira posição provar ser correcta.

Desde cedo a etiologia do líquen escleroso foi
atribuída ou, pelo menos, relacionada com as hormonas
sexuais. Há primeira vista, toda a explicação parece
ter que passar por aí: a curva de distribuição é bimodal
e ambos os picos coincidem com fases de hipoestro-
genismo e, habitualmente, há melhoria franca dos sinais
e sintomas durante a puberdade.

Esta teoria começa a cair por terra com diversas
constatações: não há variação das queixas ao longo
do ciclo, nomeadamente, durante o cataménio; os dados
são incertos em relação ao que acontece durante a
gravidez; os contraceptivos hormonais e a terapêutica
hormonal não têm qualquer papel na prevenção nem
na evolução da doença.

Há relatos de LE surgido durante a gravidez18, bem
como relatos de melhoria. Praticamente unânime, é o
facto de que um parto vaginal é quase sempre possível.
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Os androgénios foram também implicados e daí a
fundamentação do tratamento, actualmente histórico,
com propionato de testosterona. Os tecidos vulvares
têm de facto um trofismo mais dependente dos
androgénios do que dos estrogénios, em oposição aos
vaginais. Foram aventadas diversas hipóteses: níveis
baixos de testosterona circulante, défices de 5á-
reductase e diminuição do número de receptores
androgénicos39,40. A teoria mais consistente parece ser
a última e explicaria o motivo da ineficácia dos
androgénios tópicos.

Recentemente, foi descrito um caso de LE surgindo
num transexual, em tecido oriundo do escroto.
Possivelmente uma mera coincidência, mas mais uma
vez faz repensar o papel das hormonas51…

As descrições de LE surgido pós-traumatismo
(radioterapia41, queimadura42,43,44, margens de
vulvectomia45) surgem igualmente na literatura. Não
pode ser posta de parte a existência de um conjunto de
factores locais capazes de despoletar o aparecimento
das lesões. Só assim se explica que mais frequentemente
surja na região genital, bem como a recidiva em enxertos
miocutâneos46. A vulvectomia não pode ser considerado
um tratamento adequado, não só pela sua agressividade,
como pela já referida recorrência da doença e mesmo
surgimento de carcinomas vulvares47 - mais uma vez
sugerindo o efeito de factores locais.

O fenómeno de Koebner, descrito em 1872, trata-
se do desenvolvimento de lesões isomórficas na pele
saudável, sujeita a traumatismo, em indivíduos que
apresentam doenças cutâneas48. A sua ocorrência é
mais frequentemente associada à psoríase, mas pode
surgir associada ao vitiligo, líquen plano e líquen
escleroso, entre outros. O médico deve estar ciente
deste fenómeno para poder aconselhar o seu doente,
nomeadamente quando se pensa em intervenções
cirúrgicas.

Há descrições, ainda que esporádicas, de LE
extragenital seguindo as linhas de Blaschko49,50; uma
das possíveis explicações para esse fenómeno é o facto
de se tratarem de zonas mais expostas ou susceptíveis
a traumatismo. Poderia assim tratar-se de um
fenómeno de Koebner muito particular.

Independentemente da etiopatogenia do LE, o
resultado final é uma diminuição marcada das fibras

elásticas, associada e uma destruição da matriz e das
membranas basais (diminuição, essencialmente, do
colagénio IV53). Os neutrófilos produzem elastase que
leva à degradação das fibras elásticas, enquanto que o
aumento da tenescina e fibronectina, produzidas pelos
queratinócitos, fibroblastos55 e células endoteliais53,
estimulam a produção de metaloproteases. Este aumento
leva à referida degradação da matriz e membranas
basais52. Os auto-anticorpos anti-proteína membranar-
1 estão presentes em cerca de 80% destas doentes55.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico destas entidades nem sempre é fácil,
não só pela sua complexidade, como também por ser
um terreno partilhado por várias especialidades. Não
só há dificuldades no diagnóstico, como muitas vezes
o tratamento não é o mais desejável. Há que mitigar a
crença que tudo se resolve com qualquer corticóide e
em qualquer posologia…

A história familiar pode ser de algum interesse uma
vez que, como já referido, há vários casos registados
entre familiares, tanto em linha vertical como
horizontal14,18,36,37. Ainda que um diagnóstico de líquen
num familiar possa ser sugestivo, não é de todo
patognomónico.

Outro facto prende-se com a presença de
fenómenos ou doenças auto-imunes nos familiares. Os
diversos estudos apontam para uma incidência destes
nos familiares de primeiro grau oscilando entre os 21
e os 56%56,57 – o que é superior ao encontrado nos
próprios doentes57.

Os achados mais frequentes, tanto nos doentes,
como nos seus familiares são o vitiligo, alopecia areata

e patologia tiroideia. Menos frequentemente, podem
ser encontrados: diabetes mellitus, anemia perniciosa,
penfigóide cicatricial ou pênfigo das mucosas (incluindo
a doença mucossinequiante de Lobart-Jacob)59, cirrose
biliar primária, lúpus eritematoso sistémico, lupus

panniculi e polimialgia reumática56.
A percentagem de doentes com presença assinto-

mática de auto-anticorpos é muito superior à daqueles
que apresentam fenómenos auto-imunes. Consi-
derando apenas os anticorpos anti-células parietais e
tiroideias, a percentagem de casos ronda os 40%58.
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Regra geral, as doentes apresentam-se na consulta
referindo prurido ou ardor vulvar e/ou peri-anal, com
maior ou menor tempo de evolução. Os casos
assintomáticos são também possíveis. Já observámos
um caso de líquen escleroso associado a carcinoma
vulvar vegetante, tendo sido a sua presença que levou
a procurar ajuda (Fig 1). Na maior parte dos casos
assintomáticos, as lesões traduzem doença inactiva -
vestigial de um LE pré-pubertário, por exemplo.

passar do tempo e evoluir da doença, estas pápulas
podem coalescer e levar à formação de placas. Nesta
fase pode perder-se um pouco a definição dos bordos
da lesão.

Podem existir úlceras ou fissuras, por vezes
associada a áreas hemorrágicas, podendo ser causa
de dispareunia.

Numa fase inicial é raro um aspecto atrófico, mas
com a evolução da doença, o mais provável é que este
aspecto venha a predominar. A atrofia é habitualmente
mais marcada a nível dos pequenos lábios e clitóris,
podendo levar ao seu total apagamento. O resto da
pele apresenta um aspecto atrofiado, brilhante e frágil,
facilmente estaladiça. A perda de pigmentação é
característica, podendo levar a dificuldades diagnós-
ticas com o vitiligo; parece estar relacionada com a
diminuição da produção de melanina, bloqueio da
transmissão dos melanossomas para os queratinócitos
ou perda de melanócitos.

Menos frequentemente podem surgir zonas de
hiperqueratose. Dado serem lesões associadas a
prurido crónico, podem encontrar-se zonas de
hipertrofia de células escamosas.

Havendo apagamento dos pequenos lábios, é de
esperar que as doentes refiram alterações do jacto
urinário, à semelhança do que acontece pós-
vulvectomia.

O clitóris é uma estutura frequentemente atingida,
podendo encontrar-se desde um mero edema até
fimoses, passando pela formação de pseudoquistos
esmegmáticos.

O estreitamento do intróito pode estar presente, mas
é uma raridade. Pode tornar o coito vaginal extrema-
mente doloroso ou mesmo impossível, o mesmo
acontecendo quando há coalescência dos pequenos
lábios. Adicionalmente, a coalescência pode provocar
dificuldades miccionais.

O aspecto das lesões pode ser alterado pela sobre-
infecção, que frequentemente acontece. Ao exame
objectivo também podemos ser surpreendidos pela
presença de lesões neoplásicas.

O envolvimento extra-genital não é frequente; em
cerca de 80% dos casos é exclusivamente anogenital60.
O envolvimento extragenital isolado é de apenas
2,5%61. O envolvimento da face e couro cabeludo são

 Fig. 1. Carcinoma da vulva associado a LE

Habitualmente, as queixas de prurido ou ardor são
referidas como mais intensas no período nocturno38.

Dispareunia e vulvodinia são também sintomas
possíveis, mas não muito frequentes.

Nas crianças podem ser referida disúria e
obstipação ou defecação dolorosa.

Podem ser referidas perdas hemáticas vulvares ou
peri-anais, quando há fissuração da pele – situação
mais frequente nas crianças e que levanta dificuldades
de diagnóstico diferencial com o abuso sexual.

Ao exame objectivo podemos encontrar envol-
vimento da vulva, associado em 30% dos casos a
envolvimento peri-anal38. Neste caso pode estar
presente a típica lesão “em 8” ou “em fechadura”.

A mucosa vaginal está poupada (um dado muito
importante no diagnóstico diferencial com o líquen
plano); nalguns casos pode haver um envolvimento
subtil da mucosa a nível das transições muco-cutâneas.
O envolvimento perineal é tipicamente simétrico.

As lesões típicas são pápulas rosadas ou cor de
marfim, de aspecto e dimensões regulares. Com o
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extremamente raros e o da mucosa oral muito pouco
frequente (levantando problemas de diagnóstico
diferencial com o líquen plano e a morfeia). As regiões
mais frequentemente afectadas são o tórax, pescoço,
axilas, cotovelos, antebraços, zona intermamária e
nádegas. Habitualmente estas lesões são assin-
tomáticas.

O envolvimento ungueal é mais típico da psoríase e
do líquen plano, mas há casos de LE em que se
encontraram lesões nesta localização60.

O diagnóstico é essencialmente clínico e o quase-
aforismo “lesão vulvar é para biopsar” passou a ser
histórico. A biópsia só muito raramente tem indicação
nas crianças; nos adultos pode ter interesse se dúvidas
para além do razoável, se má resposta ao tratamento
(após exclusão de má adesão à terapêutica) ou quando
houver suspeita de VIN ou carcinoma.

Optando-se pela biópsia, esta deve ser feita na lesão
de “pior” aspecto, se possível na sua zona de transição
para pele de aspecto são. É lícito que uma mesma lesão
possa ser biopsada várias vezes ao longo do tempo.

A exclusão de doenças auto-imunes não é
consensual. Poderá ser boa prática avaliar a função
tiroideia. O interesse do doseamento sistemático da
vitamina B12 e a da pesquisa de ANAs é duvidoso.

COMPLICAÇÕES

Quase todas as complicações foram já referidas no
ponto anterior, uma vez que muitas vezes são estas
que levam as doentes a procurar ajuda.

A complicação mais frequente é, provavelmente a
infecção. Ainda que as bacterianas sejam frequentes,
a fúngica impera. Estão reunidas múltiplas condições
para que se dê este fenómeno salientando-se a presença
de soluções de continuidade e o uso frequente de
corticóides.

As alterações anatómicas constituem um outro
grande grupo de complicações. Inclui a coalescência
dos pequenos lábios, com consequentes alterações
miccionais e dispareunia. No clitóris podem ser
encontrados pseudoquistos esmegmáticos e fimose. A
estenose do intróito é um acontecimento felizmente
raro, mas que pode ser causa de perturbações sexuais,
indo da dispareunia à total impossibilidade de coito.

Nalguns casos pode ser encontrada vulvodinia ou
apareunia, que se podem manter mesmo após remissão
das lesões cutâneas.

O prurido crónico, a eventual vulvodinia, a
dependência dos corticóides, as alterações anatómicas,
o desconhecimento em relação à doença podem levar
a graves perturbações psicológicas. O impacto
psicológico da doença está bem patente na quantidade
de sites de apoio que é possível encontrar na Internet.

A complicação mais séria e mais temida é a
malignização. A maior parte das séries estimam este
risco em 4-6%11, enquanto que outras apontam valores
tão altos como 47%63. Os primeiros números remontam
a 1971 e são desde então citados em quase todos os
artigos e tratados. As séries posteriores parecem estar
bastante exageradas e, provavelmente enviesadas. Na
realidade, até é de esperar que o risco possa ser menor,
uma vez que o LE é uma patologia sub-diagnosticada.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

O diagnóstico diferencial nem sempre é fácil, mas habi-
tualmente é possível, com uma história clínica e um exame
cuidados. No caso das crianças, nunca é demais salientar
a importância de excluir a hipótese de abuso sexual.

A lista de diagnósticos apresentada por diversos
autores é longa, incluindo acrodermatite crónica
atrófica, albinismo, anetoderma, atrofoderma de Pasini
e Pierini, doença de Bowen, doença de Paget extra-
mamária, “graft versus host disease”, hipomelanose
gutata idiopática, leucoplasia oral, líquen nítido, líquen
plano, lúpus eritematoso discóide, atrofia macular,
morfeia, carcinoma de células escamosas, tinha
versicolor, vitiligo, VIN e psoríase64.

De entre estas, algumas parecem-nos ser de maior
relevo, seja pela maior frequência de as encontrar-
mos na prática clínica, seja por  levantarem maiores
dificuldades diagnósticas. Dedicamos algumas linhas
àquelas que incluímos nestes grupos.

A entidade que provavelmente levanta maior
dificuldade é o líquen plano. Atinge sobretudo mulheres
entre os 20 e os 60 anos65,66. O envolvimento da
cavidade oral é mais frequente do que o genital; um
estudo recente estima que 57% das mulheres com
líquen plano da cavidade oral tenham igualmente
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envolvimento genital66. Aquando do envolvimento da
cavidade oral, há que pensar nesta hipótese, num
Síndrome de Behçet ou em morfeia.

Outra característica que pode permitir o diagnóstico
diferencial entre LE e LP é que neste há frequente-
mente envolvimento vaginal e até cervical.

O aspecto macroscópico é muito variável, podendo
ir desde um envolvimento moderado dos pequenos
lábios e vestíbulo até ao total apagamento das estru-
turas vulvares e estenose severa do intróito vaginal.
Assim, o aspecto macroscópico isolado da vulva dificil-
mente poderá permitir fazer o diagnóstico diferencial.
Já a associação a lesões orais, vaginais e/ou cervicais
e corrimento vaginal aponta com grande probabilidade
para um LP.

A biópsia permite quase sempre fazer a destrinça
entre ambas as entidades, contudo raramente se porá
tal necessidade. Nalguns casos as características de
ambas as entidades podem sobrepor-se de tal forma,
que seja preferível falar de uma forma mista.

O vitiligo caracteriza-se pela despigmentação total
ou parcial de determinadas áreas de pele – podendo
ter localização vulvar e/ou perineal e assim simular
LE. Surge frequentemente associado a doenças ou
fenómenos auto-imunes67. A idade média de apareci-
mento ronda os 20 anos e pode haver história familiar
de vitiligo. A pele apresenta textura normal e ausência
de sinais inflamatórios. Não há prurido associado. Um
simples exame objectivo e a história clínica permitem
o diagnóstico diferencial e assim uma adequada
referenciação ao dermatologista.

O diagnóstico de psoríase é habitualmente fácil,
mesmo para os clínicos menos habituados a lidar com
patologia dermatológica. A localização e o aspecto das
lesões permitem o diagnóstico na maior parte dos
casos; já as formas menos típicas podem não ser
diagnosticadas ou sê-lo erradamente. O envolvimento
genital pode ter diagnóstico fácil ou não; pode ser
isolado ou associado a localizações extra-genitais –
neste último caso habitualmente tratando-se de
psoríase inversa (axilas, regiões inguinais, sulcos sub-
mamários, nádegas e genitais; lesões lisas, macias e
muito vermelhas)68.

São muito raras queixas de prurido ou ardor, excepto
nos casos de psoríase inversa isolada. A história familiar

pode ser preponderante para que se possa pensar neste
diagnóstico.

O panorama complica-se um pouco quando se
coloca a hipótese de estarmos perante um VIN ou um
carcinoma vulvar. Perante esta suspeita, a indicação
para biópsia torna-se mandatória. Uma lesão cujo
aspecto seja suspeito deve ser biopsada, ainda que já
o tenha sido no passado e o resultado tenha sido
negativo para VIN/carcinoma.

HISTOLOGIA

A descrição dos aspectos histológicos do LE remonta
a 189252. Um diagnóstico histológico implica que tenha
havido uma biópsia ou vulvectomia. Se a última tem
indicações muito precisas para ser realizada, a outra
deve também seguir critérios, como já referido.

A epiderme pode ter espessura diminuída, normal
ou aumentada (mais frequentemente diminuída; quando
espessada, habitualmente estamos perante casos
graves); apresenta-se  hiperqueratósica. As junções
dermo-epidérmicas estão aplanadas e abaixo delas
encontra-se uma banda homogénea de colagénio. Pode
haver áreas focais de infiltrado linfocitário, plasmocitário
e histiocitário, adjacentes à junção dermo-epidérmica.

A derme encontra-se edemaciada. Os vasos sanguí-
neos e linfáticos apresentam-se dilatados e fissurados,
formando-se assim pequenos hematomas38,52.

Nos casos muito iniciais, podem encontrar-se
apenas infiltrados linfocitários dispersos e hiper ou
paraqueratose nos ostia foliculares69.

TRATAMENTO

O LE é uma doença incurável, porém tratável.
Historicamente, o seu tratamento tem sido feito de
diversas formas, mais ou menos empíricas. A sua
eficácia é controlada sobretudo pelo relato das doentes
e pelo aspecto macroscópico das lesões. Uma resposta
à terapêutica traduz-se igualmente por uma reversão
ou melhoria dos aspectos histológicos – contudo, não
é prática habitual submeter as doentes a biópsia, com
o intuito de avaliar a resposta à terapêutica.

Dada a cronicidade da doença e as frequentes recru-
descências, para que a relação médico-doente funcione,
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é importante fornecer informação adequada. Regra geral,
as doentes compreendem e aceitam a situação quando
lhes é explicada. Devemos transmitir informação
adequada ao nível socio-cultural da doente e, se este o
permitir, recomendar que pesquise informação adicional
na Internet e que consulte os sites dos diversos grupos
de apoio (http://www.lichensclerosus.org/, por exemplo).
O saber que não se tratam das únicas e o conhecimento
de experiências idênticas parece ser muito vantajoso.

Habitualmente, facilitamos o acesso destas doentes,
permitindo que recorram à consulta independentemente
de terem marcação ou não; se dificuldades por conflito
entre os horários laborais e de consulta, por vezes,
recorrem ao Serviço de Urgência; nalguns casos
cedemos o número de telefone. Constatamos que estas
doentes se sentem muito mais apoiadas com estas
medidas e que, apesar desta facilitação do acesso, têm
a preocupação de não “abusar”.

Grande parte das mulheres questionam se há risco
acrescido de neoplasia. É importante não esconder a
sua existência, mas ao mesmo tempo tranquilizá-las.

Os objectivos do tratamento incluem o alívio dos
sintomas, prevenir as deformações anatómicas (não
esquecer que as cicatrizes são irreversíveis) e,
teoricamente, a transformação maligna. O interesse
do tratamento, nas assintomáticas é discutível70. O
tratamento padrão, durante longos anos, foi a testos-
terona tópica71. No princípio dos anos 9072 começaram
a surgir relatos de sucesso com corticóides potentes.
A mais antiga comparação directa ente testosterona e
corticóides tópicos que encontrámos remonta a 199273,
dando franca vantagem a estes últimos – não só ao
nível de resultados, bem como de efeitos secundários.

Encontram-se na literatura referências a múltiplos
tratamentos com interesse nulo ou reduzido: resoquina74,
cloroquina75, hidroxicloroquina76, para-aminobenzoato de
potássio77,  ciclosporina78, calcipotriol79, oxatomida80,
tretinoína81, progesterona entre outros.

O padrão actual é o tratamento com corticóides
tópicos de elevada potência (classe I) – a maioria dos
estudos foram realizados com propionato de clobetasol.
Os corticóides têm efeito anti-inflamatório, antipru-
riginoso e e vasoconstritor, não havendo estudos a
comprovarem vantagem de um corticóide sobre outro,
desde que pertencentes à mesma classe52.

Deve ser dada preferência às formulações em
pomada e não em creme por dois motivos: são mais
oclusivos e menos alergénicos52.

Não há consenso quanto ao melhor esquema a
seguir. De uma pesquisa aturada, propomos o seguinte,
que temos usado com bons resultados:

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

1 aplicação id 1 aplicação 1 aplicação 2 dias
a cada 2 dias seguidos/semana

MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

1-2 aplicações/semana ou em SOS

Este esquema pode ser feito com qualquer
corticóide de classe I, sendo o mais utilizado o
propionato de clobetasol a 0,5 mg/g (Dermovate®

pomada 30 mg). No primeiro mês devem fazer uma
aplicação diária; no segundo mês em dias alternados e
no 3º uma aplicação em dois dias seguidos da semana.
No meses 4 a 6 propõe-se 1 a 2 aplicações por semana
ou em SOS, preferencialmente não excedendo as duas
aplicações semanais. Neste período pode ser mantido
o clobetasol ou experimentado um corticóide mais fraco
(classe V), como por exemplo valerato de betame-
tasona (Vabeta® pomada, por exemplo).

Nos dias em que não usem corticóides, devem ser
estimuladas a usar emolientes (Halibut®, Mytosil®,
Bepanthene®, parafina líquida, etc). O seu uso pode
ser liberal e, regra geral, não tem contra-indicações.
Não só ajudam na cicatrização, como protegem estes
tecidos fragilizados.

Após estes seis meses, recomenda-se o tratamento
em SOS, usando para isso a dose mínima que se
comprovou anteriormente ser capaz de controlar os
sintomas. Podem ser mantidos os emolientes sem
qualquer prejuízo, excepto, se surgirem alergias.

Não devem ser usados mais de 30 g de pomada
em cada três meses. A maioria das doentes não gastam
mais do que 30-60 g num ano38. A maneira mais fácil
de fazer esse controlo, na consulta, é perguntar quantas
bisnagas gastam por ano – uma bisnaga tem 30 g de
produto.

Os corticóides tópicos são, habitualmente, bem
tolerados. Doses elevadas e por períodos prolongados,
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aumentam a probabilidade de efeitos secundários:
sensação de queimadura, irritação cutânea, secura da
pele, maceração, hipopigmentação, atrofia52 e
infecções bacterianas e fúngicas. Parte do bem-estar
destas mulheres também passa pela identificação e
tratamento dessas infecções – que deve ser realizado
de uma forma muito liberal. São raras as interferências
dos corticóides com a função supra-renal.

Não há lugar para o uso de corticóides sistémicos,
mesmo nos casos mais graves.

O mesmo esquema, com as mesmas dosagens é
aplicável na população pediátrica83, embora pareça
sensato usar corticóides menos potentes logo que os
sintomas estejam controlados.

No caso de falha do tratamento com corticóides,
há que colocar várias hipóteses: não cumprimento da
prescrição; resposta, mas disestesia ou infecção
secundária; alergia ou queixas decorrentes das
alterações cicatricais.

Os cuidados gerais aplicáveis em quase todas as
patologias vulvares são também aplicáveis nestes casos:
uso de roupa interior branca, de algodão; uso de roupas
largas, de preferência saias; não usar roupa interior
durante a noite; evitar o uso pensos higiénicos; usar
sabão neutro na higiene íntima ou até apenas água na
região vulvar e evitar coceira. O prurido é habitual-
mente mais intenso à noite e, muitas vezes, pode ser
minorado com a prescrição de anti-histamínicos.

No caso de vulvodinia ou vestibulodinia intensas
pode ser útil prescrever anestésicos locais (lidocaína
5% - Xylocaína®, por exemplo), principalmente se
associada a dispareunia84. Podem também ser úteis
os antidepressivos e anticonvulsivantes. Como medidas
gerais, a evicção de espinafres, feijões, amendoins,
chocolate e chá, a fim de diminuir a produção de oxalato
de cálcio, parece ser uma medida eficaz84. As técnicas
de “biofe-edback” e de fisioterapia podem ter grande
eficácia.

Se com as medidas anteriormente referidas não se
controlarem as queixas álgicas ou se houver prurido
muito intenso, pode ser ponderada a injecção de
corticóides associados a anestésicos locais nos pontos
dolorosos, a cada 3 a 6 meses.

No caso de mulheres com estenose do intróito,
menopáusicas ou com vulvodinia (frequentemente

associada a vaginismo), pode ser aconselhável o uso
de lubrificantes (Ginix®, Hyalogin®, etc) e/ou
anestésicos locais (Xylocaína®).

Na nossa prática, temos avaliado as doentes ao
fim de um, três, seis e doze meses após a visita inicial
(consultas programadas) e sempre que necessário. A
partir daí, uma a duas vezes por ano.

Nos casos resistentes ao tratamento com corticóides
ou em que haja intolerância, temos a hipótese de
recorrer aos retinóides orais e imunossupressores
tópicos.

No primeiro grupo incluem-se o etretinato (não
disponível entre nós), a acitretina (Neotigason®

comprimidos 10 e 25 mg) e a isotretinoína (Roaccutan®

comprimidos de 10 e 20 mg e Isoprotil® 8 e 16 mg)
Preconiza-se o uso da acitretina85,86,87 por via oral

na dose de 25 a 50 mg/dia. Trata-se de um fármaco
altamente teratogénico, pelo que, se usado em mulheres
em idade fértil tem que se ter especial cuidado com a
contracepção, por um período até dois anos após a
última toma. Dado o elevado risco de teratogenicidade,
quem tomar este fármaco está impossibilitado de doar
sangue. A dose inicial deve ser de 25 a 30 mg, aumen-
tando de acordo com a necessidade, mas não
excedendo os 75 mg. Durante o tratamento, as doentes
devem ter vigilância médica apertada, especialmente
em relação à função hepática. O tratamento deve ser
suspenso quando a resolução das queixas for
considerada suficiente.

A isotretinoína64 deve ser usada na dose de 0,5-1,0
mg/Kg/dia e por um período previsível de 4 a 6 meses.
Implica igualmente monitorização apertada das doentes
e cuidadosa contracepção.

Mais recentemente têm sido usados com sucesso
os imunossupressores tópicos: tacrolimus88,89,90

(Protopic® 0,3 e 1 mg/g) e o pimecrolimus91,92 (Elidel®

10 mg/g). São comprovadamente eficazes, apesar de
não haver concordância na literatura em relação às
posologias e duração do tratamento. Alguns estudos
apontam para a sua eficácia e segurança em crian-
ças92. Não causam atrofia da pele e, como principal
efeito secundário, têm a sensação de queimadura no
local de aplicação.

A hipótese da eficácia dos antibióticos foi levantada
em virtude da possível associação com infecções por
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Borrelia. Recentemente, Shelley93 obteve bons
resultados ao tratar doentes refractários aos corticóides
com antibióticos (penicilina e/ou cefalosporinas). Pode
ser uma hipótese a considerar em doentes refractários
a outros tratamentos, mas não nos parece que deva
ser uma escolha de primeira linha.

Outras hipóteses têm surgido na literatura, com
algum sucesso: psoraleno-UVA (PUVA)94,95 e
ultrassons96. A própria medicina tradicional chinesa tem
a sua abordagem específica para estes problemas,
através de acupunctura97,98.

A cirurgia não é um procedimento de escolha, dado
que a recorrência é praticamente sistemática, mesmo
após vulvectomia. Assim, nos dias de hoje está
reservada para as complicações, como sinéquias,
pseudoquistos e estenoses do introito52. Alguns autores
têm recorrido ao laser99 e à crioterapia100, mas os dados
disponíveis são escassos e inconsistentes.

Por último, e em jeito de conclusão, parece-nos que
o tratamento destas situações passa muito por uma boa
relação médico-doente. O impacto de qualquer patologia
vulvar é elevado, não só na esfera sexual como na social.
Em muitos casos poderá ser útil a referenciação a um
psicólogo ou psiquiatra. Este último poderá ter a
vantagem de poder colaborar com o ginecologista em
relação à prescrição de antidepressivos.
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