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INTRODUÇÃO
Apresenta-se paciente com quadro de líquen plano actínico
(LPA) em faixa etária e extensão atípicas.

HISTÓRIA E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
Paciente feminina de 76 anos, viúva, natural da Bahia. Há 4
meses houve aparecimento de placas eritematosas que
evoluíram para placas hipocrômicas com áreas de hipercromia
na face, membros superiores, inferiores e região cervical,
associadas a prurido discreto. O surgimento das lesões ocorreu
após exposição ao Sol. Havia antecedente pessoal de
osteoporose e, à época em que se iniciou o quadro, uso de
fórmula contendo paracetamol, cloroquina, famotidina, vitamina
D e citrato de cálcio, além de atenolol, amlodipina e losartan
para controle pressórico. Ao exame dermatológico, apresentava
placas hipocrômicas com áreas de hipercromia nos MMII,
MMSS, face e colo, nas áreas fotoexpostas. Ausência de lesões
mucosas e ungueais. Foram suspensos todos os medicamentos
de uso diário da paciente exceto os antihipertensivos.

EXAMES SUBSIDIÁRIOS
Hemograma, funções renal e hepática, enzimas canaliculares,
coagulograma e PCR dentro da normalidade. FAN negativo. O
exame histopatológico de lesão no braço direito evidenciou
dermatite de interface com infiltrado linfoplasmocitário e
distribuição em faixa, além de incontinência pigmentar,
sugerindo líquen plano.

Figura: Placas hipocrômicas com áreas de hipercromia em áreas
fotoexpostas

DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

O LPA é uma variante do líquen plano, raro em regiões fora do
Oriente Médio, com poucos casos descritos no Brasil. Incide
principalmente em jovens entre 20 e 40 anos, melanodérmicos e
tem como característica acometer áreas fotoexpostas, o que
pode estar relacionado com sua etiologia. Manifesta-se
clinicamente de forma variável: anular, discrômica ou
hipercrômica. Não há acometimento de mucosa e alteração
ungueal. O tratamento tem como base a evitação ao Sol e uso
de fotoproteção, além de corticóides tópicos, entre outros.
A adequada correlação de história e exame clínicos com o
resultado da biópsia permitiu o diagnóstico de LPA. Neste caso,
a idade da paciente e a extensão do quadro são divergentes dos
padrões já descritos na literatura.

Espera-se, com o presente relato, enriquecer a literatura
científica disponível sobre LPA que é escassa ampliando-se,
inclusive, a faixa etária em que pode ser observado.
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