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ABSTRACT

Labial fusion refers to partial or complete adherence of the labia minora. The condition is rare at birth and oc-
curs most commonly in girls between γ months and 6 years of age. The peak incidence is between 1γ and βγ 
months and it can be found in 0.6-5% of prepubertal girls.

Labial fusion probably develops after denudation of the supericial squamous epithelial layer of the labial 
mucosa. Denudation occurs with inlammatory conditions of the labia minora, such as vulvitis or vulvovagin-
itis, most often secondary to poor perineal hygiene.

Most girls with labial fusion are asymptomatic. This condition is usually discovered incidentally by a 
physician during a routine examination or by the parents while they are bathing their child. Labial fusion may 
predispose the child to asymptomatic bacteriuria or to urinary tract infection. Occasionally, the labial fusion 
causes urinary outlow obstruction with resultant bladder distention and hydronephrosis.

There is controversy regarding the best treatment for prepubertal girls with labial adhesions. Although 
asymptomatic patients require only observation, topical treatment with conjugated estrogens has been the main-
stay of conservative therapy in symptomatic patients. When severe adhesions fail to resolve with medical treat-
ment or are associated with pain, infection or urinary tract infection, surgical treatment should be performed, 
either by manual separation or by formal surgical lysis

Keywords: labial fusion; labial adhesions; labia minora; prepubertal girls; pediatrics gynecology.

INTRODUÇÃO

A fusão labial (FL) consiste na aderência dos bordos 
internos dos pequenos lábios sobre o intróito vaginal, for-
mando-se na linha mediana uma membrana translúcida 
que obstrui parcial ou completamente o canal vaginal 1-7. 

Geralmente assintomática, a FL é habitualmente cons-
tatada durante a higiene íntima dos genitais da criança ou 
durante a consulta de pediatria. Algumas manifestações 
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clínicas podem estar presentes, nomeadamente diiculda-
de na micção e retenção de urina na vagina causando vul-
vovaginites de repetição, cistites, pielonefrites, pseudo-
incontinência urinária, disúria e prurido 1-7.

A FL é uma situação clínica adquirida, benigna, que 
se observa com alguma frequência em ambulatório pedi-
átrico e que provoca ansiedade nos pais ao constatarem a 
alteração da normal anatomia vulvar 1-7. Embora seja uma 
entidade comum, nem sempre é reconhecida, e alguns ca-
sos são referenciados como suspeitas de diagnósticos de 
agenesia vaginal ou até de abuso sexual β-7.

Existem outras denominações para esta alteração clí-
nica tais como adesão, coalescência e aglutinação dos pe-
quenos lábios, sinéquias vulvares ou fusão vulvar. 
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EPIDEMIOLOGIA

A FL é uma condição clínica comum ocorrendo em 0.6%-
5% das meninas pré-púberes, apresentando um pico de in-
cidência entre os 1γ-βγ meses de idade 1,β,4,5,8-14. 

A maioria dos casos de FL é assintomática, podendo 
passar despercebidos à observação dos pais ou dos médicos 
aquando das consultas de pediatria. Este factor contribui 
para um grande número de casos não relatados e, segun-
do alguns autores, estima-se que a verdadeira prevalência 
desta situação clínica na população seja superior, afectando 
cerca de γ8.9% das meninas na pré-puberdade β,8,9,10,11,15,16.

A maioria dos casos ocorre até aos 6 anos de idade, 
apresentando o pico de incidência nos dois primeiros anos 
de vida 1,γ,5,6,8,17. Em regra, a FL surge após os β meses de 
idade e geralmente desaparece quando se atinge a puber-
dade 1-6,8. Contudo, a FL pode ocorrer noutras idades, seja 
imediatamente antes ou durante a puberdade β,11,18, muito 
raramente no pós-parto 19 ou noutros períodos da idade re-
produtiva da mulher, voltando a ser comum na γº idade β0.

ETIOLOGIA

A etiologia da FL não é totalmente conhecida, contudo os 
vários autores propõe como factores de risco o hipoestroge-
nismo e inlamação vulvovaginal localizada 1,β,4,6,8,10,1β,14-16.

A inlamação local da mucosa e pele vulvares contri-
buem para uma perda do epitélio supericial escamoso. Du-
rante o processo de re-epitelização, assiste-se à formação 
de aderências ibrosas na linha média que vão “selar” os 
pequenos lábios β,4,8,10,1β,1γ. Essa inlamação local pode re-
sultar da má higiene (com períodos longos de contacto da 
urina e fezes com os genitais), por mudas pouco frequentes 
de fraldas, uso de sabonetes ou outros agentes irritantes, 
vulvovaginites e traumatismo 1,6,8. 

A maioria das crianças deixa de usar fralda por volta 
dos β-γ anos sendo menos comuns situações de vulvovagi-
nites após este período. Nesta fase, as crianças tornam-se 
mais ativas e passam regularmente da posição de sentada 
para a posição ortostática, ocorrendo abertura frequente 
dos pequenos lábios. Estes eventos provavelmente previ-
nem a inlamação local, contribuindo para uma diminuição 
dos casos de FL β1.

O hipoestrogenismo tem sido considerado como um 
importante fator desencadeante da FL. Os fundamentos 
para justiicarem o hipoestrogenismo como fator de risco 
são os seguintes:

- os níveis de estrogénios são mais elevados nas crianças 
com idades inferiores a γ meses ( devido à inluência da im-
pregnação dos estrogénios maternos) e naquelas com idades 
superiores a 6 anos (início do aumento da produção endóge-
na de estrogénios no período que antecede a puberdade). As 
aderências labiais formam-se mais comummente na popula-

ção pediátrica na idade da pré-puberdade, onde se veriicam 
níveis de produção de estrogénios mais baixos 6,8,1γ,β1,ββ,βγ,β4; 
- os casos de FL são raros ou resolvem-se espontaneamente  

durante a puberdade, veriicando-se nesta fase um au-
mento da produção dos estrogénios 6,8,1γ,β1,ββ,βγ,β4;

- a aplicação tópica de estrogénios conjugados apresenta 
taxas de sucesso elevadas no tratamento da FL 1,β,4,6,ββ,β5.

- dos baixos níveis de estrogénios resulta uma redução da 
espessura do tecido epitelial escamoso nos pequenos 
lábios aumentando o risco de traumatismo/inlamação 
nesta área 16.

Çaglar β1 realizou um estudo em β007 no qual se pro-
punha a avaliar a diferença do nível sérico de estrogénios 
entre as crianças com FL e aquelas sem essa alteração. 
Nesse estudo Çaglar veriicou que os níveis de estrogénios 
séricos eram ligeiramente inferiores nas crianças com FL, 
contudo não havia diferença estatisticamente signiicativa 
entre os dois grupos.

Papagianni βγ e os seus colaboradores publicaram em 
β00γ um caso clínico de uma criança com dois anos de 
idade com telarca precoce e fusão labial. Os níveis séri-
cos de estrogénios foram medidos e apresentavam valores 
superiores aos esperados para uma criança com dois anos. 
Partindo-se do pressuposto que a telarca precoce está as-
sociada a níveis séricos de estrogénios elevados e a FL a 
níveis mais baixos de estrogénios, este caso clínico vem 
questionar o papel protetor dos estrogénios.

Estes estudos vêm sugerir a existência de outros facto-
res para além do hipoestrogenismo na patogénese da FL. 

A aplicação tópica de estrogénios tem sido a tera-
pêutica proposta na maioria das situações de FL. Geral-
mente o creme é colocado exercendo-se uma pequena 
tracção/pressão sobre a membrana que se forma entre 
os pequenos lábios. O efeito mecânico exercido duran-
te o processo de aplicação, assim como a existência de 
substâncias emolientes na composição do creme deverão 
ser factores considerados na avaliação da taxa de suces-
so das aplicações tópicas estrogénicas. Existem diversos 
estudos β6,β7,β8,β9 a sugerir que os estrogénios promovem a 
cicatrização cutânea nas suas diversas fases, nomeada-
mente:
- na diminuição da resposta inlamatória (através da inibi-

ção do inluxo dos neutróilos e da inibição da produção 
de citocinas pró-inlamatórias – fator inibidor da migra-
ção dos macrófagos MIF);

- no aumento da formação de tecido de granulação e depo-
sição de colagénio;

- na estimulação da  angiogénese e contração da lesão;
- na estimulação do processo de re-epitelização. 

Relativamente ao processo de re-epitelização, foi reali-
zado um estudo β6 que demonstrou o efeito do 17  - estra-
diol nos queratinócitos (células envolvidas neste processo). 
Veriicou-se que os estrogénios aumentavam nestas células a 
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produção de um fator de crescimento da família dos fatores de 
crescimento da epiderme, HB-EGF (heparin-binding epider-
mal growth factor-like growth factor), cujo papel é promover 
a re-epitelização. Outro estudo β7 demonstrou que o efeito do 
estradiol na proliferação dos queratinócitos só é possível gra-
ças à existência de recetores de estrogénios funcionais, e que o 
seu efeito é anulado com terapêuticas anti estrogénicas. 

Pelos factos anteriormente referidos, crê-se que o cre-
me de estrogénios melhora o processo de cicatrização após 
o processo de separação mecânica dos pequenos lábios, 
mas provavelmente não é o responsável pela lise das ade-
rências nas situações de FL β1,β6,β7.

Tendo em consideração o efeito biológico dos estro-
génios no processo de cicatrização, assim como os estu-
dos de Çaglar β1e Papagianni βγ, poder-se-á concluir que 
o hipoestrogenismo não constitui condição essencial para 
a formação das aderências labiais 14. Contudo o papel dos 
estrogénios poderá ser benéico nas situações pós separa-
ção mecânica, ao promover a re-epitelização e desta forma 
evitar as recorrências 14,β1.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

A FL é geralmente assintomática. Os sintomas são pouco 
frequentes e só surgem quando ocorre uma inlamação lo-
cal ou a coalescência interfere com a micção. Assim, po-
derão ocorrer vulvovaginites, disúria, distorção do jacto 
urinário, gotejamento após a micção, bacteriúria assinto-
mática (β0% dos casos), infeções urinárias (β0%-40% dos 
casos), e mais raramente obstrução do jacto urinário, dis-
tensão vesical e hidronefrose 1-1β,ββ,γ0.

Ao exame objectivo, a FL apresenta-se como uma ina 
membrana pálida semitransparente entre os pequenos lábios, 
obstruindo o intróito vaginal 1-4,8,10,11. Existe também algu-
ma variedade na severidade e na espessura da membrana da 
coalescência, variando desde uma ina membrana transpa-
rente a aderências ibróticas espessas e profundas 9,1β,1γ,γ0.

Em 70% a 90% dos casos esta membrana estende-se 
da comissura posterior da vulva até junto do clítoris – FL 
completa – deixando apenas um pequeno orifício adiante 
da uretra, o qual permite a passagem da urina 1,4,8,9,1β,γ0. 
Nos restantes 10% a γ0% a FL é parcial, obstruindo apenas 
parte do intróito vaginal, em regra com aderências apenas 
nas zonas mais próximas da comissura posterior da vulva. 
Por vezes veriica-se antes uma ou mais soluções de conti-
nuidade desta membrana 1,1β,γ0.

DIAGNÓSTICO/DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

O diagnóstico de FL baseia-se quase exclusivamente no 
exame físico. A vulva surge plana, sem relevos, não se vi-
sualizando os pequenos lábios que estão unidos por essa 
ina membrana mediana que obstrui o intróito vaginal. O 
clítoris e os grandes lábios são normais 1,4,9,1β. Corrobora o 

diagnóstico a informação de um exame físico prévio com 
normal anatomia da região vulvar, em especial no exame 
da recém-nascida 1,6,10.

A FL, geralmente, não coloca diiculdade no diagnósti-
co diferencial com outras patologias. 

É frequente a evocação de um hímen imperfurado mas         
raramente haverá lugar a confusões, dado que o hímen, que 
faz parte integrante do tecido vaginal, é interior aos peque-
nos lábios que são bem visíveis.

As situações de trauma perineal deverão ser considera-
das como diagnóstico diferencial, nomeadamente aquelas 
resultantes de causa acidental e de abuso sexual 16. 

A maioria das lesões acidentais são pequenas lacera-
ções ou hematomas dos pequenos lábios e comissura  poste-
rior, acompanhadas por contusões dos grandes lábios e  púbis. 
Salvo algumas excepções, as almofadas de gordura labiais da 
vulva protegem o hímen e a vagina, impedindo a ruptura e/
ou o compromisso destas estruturas.  As lesões acidentais 
ocorrem aquando da actividade de vida diária da criança (p.ex. 
cair sobre a barra transversal da bicicleta, actividades despor-
tivas) e não são evidentes sinais de resistência corporal. As 
lacerações vaginais, perineais e himeneais profundas sugerem 
lesões resultantes de resistência corporal com tentativa de pe-
netração. A investigação de outras lesões corporais tais como 
hematomas, associada a uma história clínica pouco clara e in-
consistente, poderá levantar forte suspeita de abuso sexual 16.

O líquen escleroso (LE) é outro diagnóstico diferen-
cial que deve ser considerado uma vez que as lesões deste 
tipo de distroia vulvar apresentam alterações semelhantes 
às da FL. As lesões do LE são rosadas ou de cor marim, 
simétricas, uniformes e bem deinidas, em forma de “8”, 
circundando a vagina e o ânus. Outros sinais tais como ero-
sões/issuras, edema e eritema podem estar presentes. Com 
a evolução da doença, a anatomia vulvar pode icar altera-
da veriicando-se fusão e reabsorção dos pequenos lábios e 
estreitamento do intróito vaginal. Esta distroia vulvar sur-
ge em todos os escalões etários, contudo é mais prevalente 
no período pré-pubertário e na menopausa16. 

Outros diagnósticos diferenciais que se colocam são 
malformações vaginais (agenesia vaginal) e ambiguidade 
sexual1,γ,4,8,9,16.

COMPLICAÇÕES

A FL raramente provoca complicações 1,8,9,1γ,γ0. A presença 
de aderências labiais favorece o processo inlamatório dos 
genitais, o que agrava e perpetua esta condição num ciclo 
vicioso 1,β,1β.

Foram descritas situações esporádicas de FL completas 
complicadas por obstrução à saída de urina e das secreções 
vaginais, com consequentes vulvovaginites e infeções uri-
nárias recorrentes. Contudo essas complicações são raras e 
não estão quantiicadas na literatura internacional.

Acta Obstet Ginecol Port 2012;6(4):193-198
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Também a retenção urinária é um acontecimento rara-
mente descrito na FL β,γ,1γ,γ0. Apenas duas casuísticas de 
casos referenciados, que incluíram maioritariamente casos 
sintomáticos, assinalam retenção urinária em três de β89 
casos (1%) 1γ, e em dois de βγ doentes (9%)9. A raridade 
desta complicação poderá ser justiicada por fatores mecâ-
nicos, nomeadamente pelo próprio jacto de urina, cujo tra-
jecto vai impedir a formação de aderências dos pequenos 
lábios em frente ao meato uretral 8.

Em Portugal não há conhecimento de nenhuma descri-
ção destas complicações 8.

O diagnóstico da FL é simples, pelo que em regra não 
se justiica qualquer investigação imagiológica. 

ABORDAGEM TERAPÊUTICA

Não há unanimidade na abordagem terapêutica da FL, 
com alguns autores a aconselharem sempre algum tipo de 
tratamento 1β,ββ e outros a desaconselharem-no, propondo 
para a grande maioria dos casos, apenas uma atitude expec-
tante até à cura espontânea 1,γ.

1. Abstenção de tratamento
Para muitos autores, a generalidade dos casos de FL assinto-
máticas não necessita de qualquer tratamento e resolvem-se 
espontaneamente ao longo do crescimento, geralmente até à 
puberdade1-4. Os pais devem ser informados da presença da 
FL e aconselhados a realizarem uma higiene genital destas 
meninas mais cuidada1-4,ββ. A elevada taxa de cura, que va-
ria entre 80% dentro de um ano 5,1β,γ0 e 100% até 18 meses 
(num estudo apenas com 10 casos)γ1, justiica a indicação 
para se tratarem apenas os casos sintomáticos1-4,1β,γ0.

2. Aplicação tópica de estrogénios
Nos casos de FL sintomáticos, com disúria com ou sem 
infecção urinária, retenção urinária, gotejamento pós-mic-
cional ou constatação de bacteriúria assintomática, poderá 
aconselhar-se a aplicação de estrogénios locais 1,4,5,9,11,1γ,ββ. 
Em Portugal existe à venda o estriol a 0.1% (Ovestin®) 
ou a 0.01% (Pausigin®), ambos na forma de creme vagi-
nal. Os estrogénios tópicos devem ser aplicados sobre a 
membrana, delicadamente e em camada muito ina, duas 
vezes ao dia, durante β-4 semanas. Será importante para o 
processo de separação que se faça durante a aplicação do 
creme uma pequena tracção ou pressão sobre a membrana 
aderente. As trações intempestivas sobre a membrana com 
a inalidade de realizar a separação manual das aderências 
deverão ser evitadas pela experiência dolorosa e traumáti-
ca que acarretam 1,γ,4,6,10,11,ββ. Outros autores recomendam 
tratamentos mais prolongados, entre 4-1β semanas 1β,ββ, ex-
cepto se a separação dos pequenos lábios ocorrer antes 5,ββ. 

Numa análise realizada por Tebruegge 5 et al a cinco es-
tudos (Capraro and Greenberg 17 197β, Aribarg γβ 1975, Kha-

nam γγ et al 1977, Muram 1γ et al 1999, Leung ββ et al β005), 
a taxa de sucesso da aplicação tópica de estrogénios variou 
entre 46,7%-100% β,4,5,10,1β,γ0. A taxa de sucesso relatada por 
Muram foi consideravelmente menor do que nos outros qua-
tro estudos, os quais relataram taxas de sucesso próximas ou 
superiores a 90%. Uma das razões para este resultado deve-se 
ao facto do estudo de Muram  ter sido realizado num centro 
de referência terciário e terem sido encaminhados para o au-
tor casos moderados a graves de FL com aderências ibrosas 
densas (61,4% da população do estudo). Outra razão para esta 
baixa taxa de sucesso está relacionada com a duração do tra-
tamento (10-14 dias). Nos outros estudos, o creme de estrogé-
nio foi aplicado durante um mínimo de um mês, a menos que 
a separação tivesse ocorrido antes. O estudo de Leung  et al 
apresenta a taxa mais alta de sucesso o que pode ser explicado 
pelo facto de este ter continuado coma aplicação tópica de 
estrogénios até cerca dos γ,5 meses. 

Para consolidar o tratamento e evitar as recorrências, 
deverá manter-se uma boa higiene genital mesmo após 
a separação dos pequenos lábios. Existem dois elemen-
tos fundamentais na instituição de higiene vulvar: a re-
moção de substâncias irritantes e a instituição de prá-
ticas saudáveis   de higiene vulvar. Essas práticas irão 
promover hábitos saudáveis   de higiene ao longo da vida e 
dessa forma prevenir  vulvovaginites 16. Desta forma, 
preconiza-se a remoção de agentes nocivos e/ou irritan-
tes aquando da higiene íntima infantil, evicção de roupas 
apertadas e a utilização de roupa interior em algodão 16. 
Nas situações de crianças que usam fralda, esta deverá ser 
trocada de forma mais frequente de modo a evitar o con-
tacto prolongado com a urina e as fezes. Relativamente à 
higiene íntima infantil, esta deve ser realizada pelo menos 
duas vezes por dia, antes da aplicação tópica dos estrogé-
nios. A criança deve fazer banhos de assento, durante 10 
a 15 minutos, com água limpa e tépida. A acumulação de 
sebo (combinação de células epiteliais com óleos e gor-
dura) entre as pregas labiais deve ser removido com pro-
dutos de higiene de pH neutro, da frente para trás. A vulva 
deve-se secar de forma suave com toalha de algodão, sem 
esfregar, ou se possível deixar secar ao ar. Aquando da 
micção,  a criança deve urinar com as pernas separadas, 
inclinando-se para a frente de forma a minimizar a quan-
tidade de urina retida na vagina. Após urinar ou defecar, 
a criança deve sempre limpar-se da frente para trás, no 
sentido de minimizar a contaminação da vulva e da vagi-
na com microrganismos entéricos 16.

Diversos autores recomendam manter a aplicação de 
estrogénios após a resolução da FL, uma vez por dia, à noi-
te, por pelo menos duas semanas 1,4,6, exceto se surgirem 
efeitos secundários. Outros recomendam manter a aplica-
ção de um emoliente gorduroso (por exemplo a vaselina), 
duas vezes por dia, em vez do creme de estrogénios 1,1γ,ββ.

Mesmo após tratamentos adequados, não são raras as 
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recorrências (entre 11% a γ9%) sendo frequente haver ne-
cessidade de aplicações repetidas de estrogénios 5,11,1β,ββ ou 
de recorrer a outras formas de tratamento, como por exem-
plo o creme tópico com betametasona a 0.05% 10.

Os pais devem ser alertados acerca dos possíveis efei-
tos secundários dos estrogénios como pigmentação da re-
gião genital, a congestão dos pequenos lábios, ingurgita-
mento mamário, hipertricose e hemorragia vaginal 1-1β,ββ. 
Esses efeitos desaparecem em menos de dois meses após a 
suspensão do tratamento 10,ββ. A quantiicação da frequên-
cia dos efeitos secundários dos estrogénios é relevante na 
medida que pode interferir na decisão terapêutica. Salien-
ta-se um estudo realizado por Schober β5 et al com 109 
participantes, tendo-se veriicado ingurgitamento mamário 
em seis crianças e hemorragia vaginal em apenas uma. No 
estudo de Aribarg γβ et al (N=β5), todas as crianças apre-
sentaram sinais de pigmentação da região genital. Num 
estudo realizado por Capraro 17 et al com 50 participantes, 
veriicou-se pigmentação da região genital em três crian-
ças, ingurgitamento mamário em três crianças e ambos os 
efeitos numa criança. Bacon 9 e seus colaboradores reali-
zaram um estudo retrospectivo com βγ participantes e ve-
riicaram que quatro crianças apresentaram eritema vulvar 
e duas ingurgitamento mamário. Ainda neste estudo, numa 
das crianças com ingurgitamento mamário veriicou-se 
hipertricose. Em todos os estudos os efeitos secundários 
dos estrogénios desapareceram após a interrupção da te-
rapêutica. De forma a minimizar os efeitos secundários 
dos estrogénios recomenda-se a utilização de uma pequena 
quantidade de creme somente na área afectada.

Alguns autores advertem que a manipulação local cró-
nica é desaconselhada por razões psicológicas 1,γ, devendo 
considerar-se falha do tratamento se não ocorrer a separa-
ção dos pequenos lábios após 8 semanas de tratamento 1. 
Contudo em algumas crianças o sucesso só foi obtido com 
tratamentos prolongados, até γ,5 meses, sem complicações 
ou problemas signiicativos ββ.

3. Aplicação tópica de betametasona
A inlamação local da mucosa e pele vulvares tem sido pro-
posta por vários autores como causa da FL1,β,4,6,8,10,1β,14-16. 
Tendo em consideração essa etiologia, a utilização tera-
pêutica de corticosteroides tem sido sugerida por vários 
estudos 10,14,β5. Os efeitos dos corticosteroides no pro-
cesso inlamatório são bem conhecidos, entre os quais se  
destacam γ4:
- Inibição da libertação de mediadores pró-inlamatórios: 

TNFα, IL-1, IL-β, IL-6, Interferon , prostaglandinas e 
leucotrienos;

- Diminuição da proliferação dos ibroblastos;
- Diminuição da deposição do colagénio;
- Diminuição da migração dos neutróilos, eosinóilos e 

monócitos;

- Aumenta a apoptose dos linfócitos T activos e imaturos;
- Inibe a ativação e a diferenciação celular – macrófagos, 

células T, mastócitos, células “natural killer” e linfócitos 
B imaturos;

- Inibição enzimática da ciclooxigenase e da fosfolipase Aβ;
- Redução dos níveis de imunoglobulinas.

Num estudo realizado por Thorton γ5 e seus colabo-
radores sobre a inluência das hormonas sexuais nas cé-
lulas da papila dérmica, a inter-relação dos recetores dos 
estrogénios e a betametasona foi explorada em grande 
detalhe. Segundo os autores, nem os androgénios ou os 
estrogénios alteraram os níveis de mRNA dos recetores 
de estrogénios (RE)α, contudo o tratamento com beta-
metasona reduziu signiicativamente os níveis dos REα a 
γ8% relativamente ao grupo controle. Os níveis dos RE  
não foram afectados pelo tratamento com os esteroides. 
O tratamento com betametasona estimulou a produção da 
aromatase cerca de nove vezes quando comparado com o 
grupo controle. Estes factos demonstram que existe um 
mecanismo dependente dos corticosteroides para a ação 
seletiva do estradiol via os RE . O aumento da produ-
ção da aromatase associado a uma diminuição dos REα 
pode estar relacionado com a ação seletiva do estradiol, 
produzido localmente, por mecanismos autócrinos e pará-
crinos. O sucesso do tratamento com betametosona na FL 
ajuda a perceber a inluência da relação dos estrogénios 
com a formação de adesões labiais, assim como o proces-
so inlamatório em si.

A eicácia (entre 67% e 95%) e a segurança da uti-
lização do creme de betametasona a 0.05% na imose 
isiológica, sugeriu a sua utilização na FL 10. A aplicação 
do creme de betametasona a 0.05% sobre a membrana 
formada (em camada ina, β vezes por dia durante 4 a 6 
semanas) mostrou uma eicácia que ronda os 70% sem 
os eventuais efeitos secundários dos estrogénios 10. É 
de referir que 79% destas crianças já tinham efectuado 
outras medidas terapêuticas sem sucesso, nomeadamen-
te vários tratamentos prévios com estrogénios e lise ci-
rúrgica 10. À maioria bastou um único tratamento com 
betametasona, mas algumas necessitaram de β e outras 
de γ ciclos de tratamento para a resolução completa da 
FL 10. A betametasona deverá ser evitada na idade das 
fraldas. Num estudo realizado por Mayoglou 14 e seus 
colaboradores, o tempo necessário para a resolução das 
adesões labiais foi menor com o creme de betametasona 
comparativamente com a aplicação tópica de estrogé-
nios (1,β5 meses vs β,β meses). Ainda nesse estudo, a 
taxa de recorrência das adesões labiais foi maior com 
a aplicação tópica de estrogénios (γ5%) do que com a 
betametasona (15,8%). 

Os eventuais efeitos secundários da betametasona 
são eritema, foliculite, prurido, formação de vesículas na 
pele, crescimento de pelo ino e atroia da pele 14
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4. Lise cirúrgica das aderências
Alguns autores aconselham a separação manual das ade-
rências labiais sob anestésico local, lidocaína β% ou 5% 
(p.ex. Xilocaína®) ou a associação de lidocaína β,5% com 
prilocaína β.5% (EMLA®) 9,γ6 nos casos que não respon-
deram à aplicação de estrogénios.

A separação manual deverá ser complementada com o 
uso posterior de estrogénios por mais algum tempo, com 
um sucesso entre 81% a 85% β,1β,1γ,ββ,γ6. Outros ainda asso-
ciam a aplicação de um creme antibiótico γvezes/dia, as-
sociada a banhos quentes de assento durante uma semana, 
com bons resultados β,5,10,1β,ββ,γ0.

Contudo, pelas potenciais repercussões dolorosas e 
psico-emocionais, é também defendido que a separação 
dos lábios manual ou cirúrgica deverá ser realizada sob 
anestesia geral 5,1β,ββ,γ0. A separação manual das aderências 
sem qualquer tipo de anestesia está desaconselhada, por-
que além de ser dolorosa e emocionalmente traumática ββ, 
poderá provocar novas aderências e consequente formação 
secundária de ibrose e cicatriz 1,5.

PROGNÓSTICO

As recidivas de FL são frequentes (entre 1β% a 40%) com 
qualquer tipo de tratamento (estrogénios, separação manu-
al ou cirúrgica) β,5-1γ,γ0. Contudo, com ou sem recidivas, o 
prognóstico da FL é favorável em todos os casos, com a 
abertura total do intróito vaginal até à puberdade, indepen-
dentemente das medidas terapêuticas adoptadas 1,γ
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