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 Estudo clínico randomizado para 

comparar o efeito do laser de baixa 

potência com corticóide tópico na dor e 

resolução de lesões atróficas/erosivas do 

líquen plano bucal. 
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O líquen plano bucal (LPB) é uma doença mucocutânea inflamatória crônica relacionada com alterações na imunidade 

mediada por células T.  Diversos medicamentos têm sido utilizados no tratamento desta doença, especialmente nas formas 

atróficas e erosivas, com resultados variados.  O tratamento amplamente utilizado é com aplicação de um corticóide 

tópico, o propionato de clobetasol. A fototerapia laser (FTL) aparece como uma alternativa de tratamento, uma vez que ela 

modula diversos processos biológicos, um fenômeno conhecido como fotobiomodulação. 

    OBJETIVO  

Comparar a efetividade da fototerapia laser (FTL) com o propionato de clobetasol 0,05% no tratamento dos sinais e 

sintomas do líquen plano atrófico e/ou erosivo em boca. 
Analisar a resolução clínica das lesões e a melhora na capacidade funcional (mastigação, deglutição, beber líquidos e 

disgeusia).  

    METODOLOGIA  

42 pacientes com LPB 

atrófico ou erosivo 

Grupo A – Clobetasol (n=21) 
• Gel de propionato de clobetasol 

• Aplicação 3x/dia – 30 dias 

• Prevenção de candidíase com 

nistatina 

Grupo B – FTL (n=21) 
• InGaAIP – 660 nm 

• 3 aplicações/semana 

• Prevenção de candidíase com 

nistatina 

Avaliações clínicas 

D0, D7, D14, D30, D60 e D90 

• Escore clínico 

• Escore de dor 

• Escore funcional 

• Índice de resolução clínica 

16 pacientes completaram as 12 

semanas de ensaio clínico 

• 30 dias de tratamento e 60 dias 

de acompanhamento 

17 pacientes completaram as 12 

semanas de ensaio clínico 

• 30 dias de tratamento e 60 dias 

de acompanhamento 

   RESULTADOS  

Escore clínico Escore de dor 

Escore funcional 

   CONCLUSÃO  
Conclui-se que a FTL pode ser considerada um recurso terapêutico promissor no manejo do 

LPB sem causar efeitos adversos. 

Figura 1. Efeito da FTL em líquen plano na borda lateral da 
língua. (A) Lesão erosiva no D0. (B) Lesão erosiva no D7 (C ) 
Efeito da FTL no D30. (D) Aspecto clínico da língua no D90. 
 

Figura 2. Escores funcionais (média e desvio padrão) ao longo dos tempos experimentais.nos 
grupos FTL e Clobetasol.  

Gráfico 1. Escore clínico ao longo dos tempos experimentais. Gráfico 2. Escore de dor ao longo dos tempos experimentais. 

No D30, D60 E D90, o grupo 

clobetasol apresentou uma 

significativa piora nos 

escores clínicos quando 

comparado ao grupo FTL. 

Ambos os grupos 

apresentaram redução nos 

escores de dor, porém no 

D60 e D90 o grupo 

clobetasol apresentou 

significativa piora. 


