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Introdução: O Líquen Plano Oral (LPO) é classificado como uma patologia 

mucocutânea de caráter inflamatório crônico, com etiologia desconhecida, porém, 

patogênese bem explicada. Os linfócitos T citotóxicos induzem apoptose dos 

queratinócitos da camada basal levando ao processo inflamatório crônico, sendo 

considerado uma doença autoimune com potencial 

de malignização. Objetivo: Reportar os métodos de diagnóstico e tratamentos mais 

recentes do LPO. Material e métodos: Realizou-se revisão bibliográfica 

nos portais Scielo, PubMed e Lilacs  publicados entre 2010 e 2021 em português, inglês 

e espanhol. A busca se deu por palavras-chave, título e resumo, e artigos na íntegra, 

excluiu-se artigos publicados anteriormente a 2010, ou que não tivesse correlação com a 

pesquisa. Resultados: O diagnóstico pode ser realizado pelos achados clínicos associados 

a anamnese, entretanto, é importante a elaboração de um diagnóstico diferencial com 

outras patologias através da análise histopatológica. A biópsia incisional com 

imunofluorescência direta é a mais indicada, tanto para confirmar a análise clínica quanto 

descartar o aparecimento de transformações malignas. Caso paciente apresente outras 

patologias associadas, o diagnóstico clínico tende a ser mais difícil, pois, pode haver 

alteração do padrão reticular característico, comprometendo a interpretação 

histopatológica. A terapia farmacológica tem sido a base do tratamento, incluindo a 

utilização de corticoides e inibidores de calcineurina. Já a terapia não farmacológica 

consiste na utilização de laser de baixa potência e ozônioterapia.Conclusão: O LPO não 

apresenta cura, seu tratamento visa diminuir os sintomas e estender a remissão. Portanto, 

a agilidade e eficiência no diagnóstico é fundamental para a melhora da saúde do paciente. 

 

Palavras-chave: Patologia. Líquen Plano Oral. Patologia Bucal. 

 


