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INTRODUÇÃO: 
O Líquen Plano (LP) caracteriza-se por ser uma doença inflamatória mucocutânea 
crônica com etiologia desconhecida, provavelmente auto-imune. Estudos demonstram 
a relação direta da infecção pelo Vírus da Hepatite C (VHC) com o surgimento de lesões 
bucais de Líquen Plano Bucal (LPB). No entanto, a literatura apresenta resultados 
divergentes para a associação, sendo o fator geográfico um dos principais pontos para 
se justificar essa relação. Esta pesquisa desenvolve-se na região de Passo Fundo/RS e 
objetiva verificar a relação das manifestações bucais do LP com a infecção pelo VHC, 
bem como a relação do tratamento do VHC como fator agravante para o surgimento 
do LP bucal. 
 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
Este é um estudo epidemiológico, caracterizado como uma pesquisa clínica 
longitudinal observacional que iniciou-se em 2011, após aprovação pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo/RS/Brasil (protocolo nº 266/2011). 
Foram sujeitos do estudo 5 pacientes portadores de Hepatite C identificados e não 
tratados por terapia antiviral (Grupo I) e 5 pacientes que receberam tratamento para 
Hepatite C com interferon e ribavirina (Grupo II), os quais foram submetidos a exame 
clínico (ananmésico + físico) para averiguação da presença de lesões de LPB. Um 
terceiro grupo (Grupo III), também com 5 pacientes, era composto por indivíduos 
portadores de LPB, confirmado clínica e histopatologicamente. Os pacientes do grupo 
III não eram infectados por VHC, o que foi verificado pelo exame anti-VHC. Todos os 



 

pacientes dos grupo I, grupo II e grupo III foram avaliados aos 0, 6, 12, 48, 60 e 72 
meses após o término da terapia antiviral. Os dados obtidos relativamente a esses 
grupos foram tabulados em planilha eletrônica Excel e analisados estatisticamente. Os 
pacientes receberam orientações sobre a doença bucal e/ou sistêmica (quando 
identificadas) e sobre a maneira de conviver, de modo saudável, com o(s) problema(s). 
Até o momento, entre os 10 pacientes portadores de hepatite analisados apenas um, 
pertencente ao grupo I, apresentou lesões sugestivas de LPB, o que poderia indicar a 
existência da relação. Entretanto, o mesmo paciente já havia manifestado esta 
condição na primeira amostra  não havendo incidência da patologia oral nos demais 
pacientes avaliados. Os 5 pacientes portadores de LPB não apresenteram infecção pelo 
VHC. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
O presente projeto visa a reavaliação dos pacientes participantes e, nesse sentido, não 
foram notados, longitudinalmente até o momento, fatores que indiquem a relação 
entre as duas enfermidades. Assim, será necessário o aumento do número da amostra 
de pacientes pesquisados. Após realização da revisão de literatura atualizada conclui-
se que os resultados ainda são contraditórios. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


