
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE MEDICINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMILA FERRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DA APLICAÇÃO DE UMA ROTINA CIRÚRGICA  

DE DECISÃO TERAPÊUTICA PARA O CARCINOMA BASOCELULAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI - RJ 

2015



 

CAMILA FERRON 

 

 

 

RESULTADOS DA APLICAÇÃO DE UMA ROTINA CIRÚRGICA  

DE DECISÃO TERAPÊUTICA PARA O CARCINOMA BASOCELULAR  

 

 

 

Dissertação submetida ao Programa 

de Pós-Graduação em Ciências 

Médicas da Universidade Federal 

Fluminense como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do Grau de 

Mestre. Área de Concentração: 
Ciências Médicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Gilberto Perez Cardoso 

 

Co-orientador: Prof. Dr. Flávio Barbosa Luz 

 

 

 

NIERÓI - RJ 

2015 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F396 

 

Ferron, Camila 

   Resultados da aplicação de uma rotina cirúrgica 

de decisão terapêutica para o carcinoma basocelular 

/ Camila Ferron. – Niterói: [s.n.], 2015. 

 

59 f.  
 

Orientador: Gilberto Perez Cardoso 

    Co-orientador: Flavio Barbosa Luz 

    

Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas)- 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 

Medicina, 2015. 

 

 1. Carcinoma basocelular. 2. Neoplasias cutâneas. 3. 

Cirurgia de Mohs. I. Titulo. 

 

1.  

                               CDD 616.99477  



3 

 

CAMILA FERRON 

 

 

RESULTADOS DA APLICAÇÃO DE UMA ROTINA CIRÚRGICA  

DE DECISÃO TERAPÊUTICA PARA O CARCINOMA BASOCELULAR  

 

 

 

Dissertação submetida ao Programa 

de Pós-Graduação em Ciências 

Médicas da Universidade Federal 

Fluminense como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do Grau de 

Mestre. Área de Concentração: 

Ciências Médicas 

 

 

Aprovada em: 23/06/2015 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

      Prof. Dr. Vinícius Schott Gameiro 

 

 

 

Dra Sandra Maria Barbosa Durães 

 

 

 

Dra Solange Cardoso Maciel Costa e Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI - RJ 

2015 

 



4 

 

RESUMO 

 

JUSTIFICATIVA: Dentre as inúmeras possibilidades terapêuticas, a exérese cirúrgica é o 

tratamento de escolha para a maioria dos carcinomas basocelulares e a remoção completa é 

fundamental para a cura. Para isso, utilizam-se margens de segurança ou técnicas 

micrográficas, que são consideradas o padrão-ouro. O problema é que as técnicas 

micrográfica, embora rotineiramente empregada nos países desenvolvidos, no Brasil são 

pouco difundidas e que atualmente não há padronização das margens cirúrgicas para 

tratamento do carcinoma basocelular.  

OBJETIVOS: Avaliar os resultados da aplicação da rotina proposta para tratamento cirúrgico 

do carcinoma basocelular. 

MATERIAL E MÉTODO: Revisão dos prontuários dos 410 pacientes, com 919 lesões, 

tratados em uma clinica privada, entre maio de 2001 e julho de 2012, de acordo com a rotina, 

e reavaliação destes pacientes entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014. 

RESULTADOS: Após aplicação dos critérios de exclusão, foram efetivamente estudadas 521 

lesões em 272 pacientes, sendo 459 (88%) destes tumores primários e 62 (12%), recidivados. 

A taxa geral de recidiva foi de 0,57%, sendo de 0,43% entre os tumores primários e de 1,61% 

entre os recidivados, em um seguimento médio de 3,8 anos. 

CONCLUSÃO: A rotina empregada foi significantemente útil para orientar o tratamento 

cirúrgico do carcinoma basocelular, podendo representar um importante guia para locais com 

restrito acesso às técnicas micrográficas, como o Brasil. 

 

 

Palavras-Chaves: Câncer de Pele. Carcinoma Basocelular. Margem Cirúrgica. Cirurgia de 

Mohs. Cirurgia. 
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ABSTRACT 

 

 

BACKGROUND: Although there are many therapeutic options for basal cell carcinoma 

treatment, in general, surgical excision is the best treatment and complete removal is essential 

for healing. It can be achieved either by safety margins or by micrographic control, wich is 

considered the gold standard. The problem is that the micrographic techniques, although 

routinely used in developed countries, are poorly distributed in Brazil and currently there is no 

standardization of surgical margins for treatment of basal cell carcinoma. 

OBJECTIVES: The main objective of this study was to evaluate results of the proposed 

routine for surgical treatment of basal cell carcinoma. 

MATERIAL AND METHODS: Between May 2001 and July 2012, 919 basal cell carcinoma 

lesions in 410 patients were treated according to the proposed routine. Patients were followed-

up and reviewed between September 2013 and February 2014 for clinical, dermatoscopic and 

histopathologic detection of possible recurrences. 

RESULTS: Were identified 919 lesions in 410 patients. After applying exclusion criterias, 

521 tumors in 272 patients were studied. Oh these, 459 (88%) was primary and 62 (12%) was 

of recurrent tumors. The overall recurrence rate was 0.57% with 0.43% for primary and 

1.61% for recurrent tumors, at a mean follow up of 3.8 years. 

CONCLUSION: The proposed routine was significantlhy useful for guiding surgical 

treatment of basal cell carcinoma and may represent an importante guide in places with 

restricted acess to micrographic thecniques, such as Brazil. 

 

 

Keywords: Skin Cancer. Carcinoma, basal cell. Surgical Margin. Mohs Surgery. Surgery 
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1. INTRODUÇÃO 

 

      O câncer de pele costuma apresentar-se sob três principais formas: melanoma, 

carcinoma basocelular (CBC) e carcinoma espinocelular (CEC). O câncer de pele não 

melanoma é o câncer mais frequente no Brasil, correspondendo a 25% de todos os tumores 

malignos registrados no país e o carcinoma basocelular é responsável por 70% destes 

diagnósticos (INCA a).   

O crescimento do CBC geralmente é lento e localizado (Bath-Hextall et al., 2004), e 

as metástases são raras, com estimativa de 0,0028 a 0,5% (Malone et al., 2000). Desta forma, 

sendo o tratamento adequado instituído precocemente a cura é permanente (Macomber et al., 

1959). Porém, alguns tumores podem infiltrar os tecidos de maneira imprevisível (Breuninger 

et al., 1991), podendo gerar grave morbidade devido a invasão e destruição local. 

Os tratamentos propostos levam em conta principalmente a localização, o tipo 

histológico e o tamanho do tumor (Telfer et al., 2008). A classificação dos tumores em 

primários e recidivados também é importante, já que CBCs primários têm taxa de recidiva 

inferior à dos previamente tratados (Silverman et al., 1992).  Além disso, há uma tendência 

das lesões tornarem-se mais agressivas após recidiva (Boulinguez et al., 2004) e as margens 

de segurança para a remoção completa de CBCs recidivados serem quase o dobro das 

necessárias para a remoção dos tumores primários (Breuninger et al., 1991). 

O tratamento de escolha é a exérese cirúrgica (Telfer et al., 2008; Gulleth et al., 

2010). Atualmente, nos EUA, a cirurgia micrográfica de Mohs (CMM) é indicada para o 

tratamento de todos CBCs recidivados, exceto para o subtipo superficial nas áreas de baixo 

risco. Em relação aos tumores primários, a CMM é indicada para todos CBCs agressivos 

(exceto os ≤ 0,5 cm nas áreas de baixo risco); para todos nodulares nas áreas de alto e 

intermediário risco e para os maiores que 2cm nas áreas de baixo risco; e, para todos os 

superficiais nas áreas de alto risco e para os maiores que 0,6 cm nas áreas de risco 

intermediários (Conolly et al., 2012). 

Foi relatado um aumento de 400% no uso da CMM entre 1995 e 2009 nos EUA, 

sendo que atualmente 1 em cada 4 câncer de pele é tratado desta forma. (Conolly et al., 2012). 

No Brasil, a CMM foi introduzida na década de 80 (Kopke et al., 2002) e, apesar de ser 

amplamente reconhecida, sua utilização ainda é baixa devido, principalmente, ao pequeno 

número de serviços especializados disponíveis (Cernea, 2001). 

Devido ao fato da CMM ainda não ser ampla e rotineiramente utilizada em muitos 

países, inclusive no Brasil, em 2001, os autores formularam uma rotina para o tratamento do 
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CBC, que vem sendo aplicada desde dentão em um centro privado de tratamento do câncer da 

pele (Centro de Cirurgia da Pele – CCP) e visa orientar a decisão terapêutica para o CBC. 

Objetivamos avaliar a eficácia desta rotina, com foco no tratamento cirúrgico dos 

carcinomas basocelulares. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

O carcinoma basocelular é uma doença de alta prevalência e com crescente 

incidência. Segundo estimativas do INCA, corresponde a 70% do câncer de pele não 

melanoma (INCA b). Além disso, representa um impacto financeiro aos sistemas público e 

privado de saúde. Um estudo realizado no Estado de São Paulo (Souza RJSP, et al., 2011), em 

2011, constatou que o tratamento do câncer de pele não melanoma representa um gasto de 

cerca de R$ 37 milhões ao sistema público e R$ 26 milhões ao privado. 

Nos EUA, a técnica micrográfica, considerada o padrão-ouro para tratamento 

cirúrgico do CBC, é rotineiramente empregada, sendo que atualmente 1 em 4 câncer de pele 

são tratados desta forma (Conolly et al., 2012). No Brasil, ela foi introduzida na década de 80 

e sua utilização ainda é baixa devido, principalmente ao pequeno número de serviços 

especializados disponíveis (Cernea, 2001). 

Com o intuito de promover uma assistência mais adequada a nossa realidade, foi 

idealizado, baseado na literatura, uma rotina para tratamento do CBC, que passou a ser 

aplicada em 2001. Um estudo piloto foi conduzido e apresentado, em 2009, no Congresso 

Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, tendo sido vencedor do Prêmio de Investigação 

Científica. Neste estudo foram avaliadas 268 lesões em 154 pacientes tratados de acordo com 

a rotina entre fevereiro de 2000 e outubro de 2007. A grande maioria dos pacientes foi tratada 

com cirurgia convencional, sendo que apenas 12% dos pacientes foram tratados com a técnica 

padrão-ouro (CMM). Em um seguimento médio de 28 meses, foi constatado apenas um caso 

de recidiva (0,38%). Devido aos bons resultados deste estudo, que obteve taxa de cura similar 

à da técnica micrográfica, foi desenvolvido esse projeto de pesquisa, para que esta rotina 

pudesse ser reavaliada com um número maior de lesões e com um período maior de 

seguimento. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1. CARCINOMA BASOCELULAR 

 

3.1.1.Definição 

 

O CBC foi descrito pela primeira vez em 1827 por Jacob, que reconheceu seu 

crescimento lento, tendência a invasão, ulceração e incapacidade de metastatizar (Teloh et al., 

1949) e o chamou de “ulcus rodens” (Abulafia, 1962).  Em 1903, Krompecher acreditou que 

estes tumores originavam-se na camada basal da epiderme e os chamou de carcinoma 

basocelular (Abulafia, 1962). 

 

3.1.2. Histogênese e Patogenia 

 

Em 1953, Pinkus (Pinkus 1 apud  Brody, 1970 p.61) propôs a teoria que o CBC 

origina-se de células epiteliais pluripotentes que se transformam em células tumorais no 

momento em que o tumor realmente começa a crescer. Kint (Kint 2 apud Pollack et al., 1982 

p.571) postulou que as células pluripotentes seriam induzidas a se diferenciar em CBC devido 

a uma interação anômala entre estas células primitivas e o tecido conectivo adjacente. 

Segundo Crowson (Crowson, 2006), o CBC deriva do epitélio basalóide localizado 

nos brotos foliculares, em bulbos foliculares, em células da matriz folicular e em células 

basalóides específicas da epiderme interfolicular. A origem destas células é atribuída a um 

progenitor pluripotente em adultos ou a células epiteliais germinativas em crianças. Além 

disso, o CBC manifesta um perfil de queratinas similar àquele da porção inferior do folículo 

pilosos que é, por isso, distinto do epitélio da camada basal adjacente. Alguns estudos que 

estudaram o perfil das citoqueratinas do CBC encontraram positividade para as citoqueratinas 

5, 14 e 17 (Alessi et al., 2008; Krüger et al., 1999 e Markey et al., 1992), comprovando sua 

origem folicular. 

 

_________ 

1. Pinkus, H. A.M.A. Arch Dermatol Syphilol. 67,598(1953) 

2. Kint A; Pathology of basal cell carcinoma, in Andrade R, Gumport SL, Popkin GL, et al. Editors: Cancer of 

the skin. Philadelphis, 1976, W.B. Saunders C, pp.845-882 
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A presença de estruturas juncionais anormais entre o CBC e o estroma adjacente 

(Posalaky 1 apud  Pollack et al., 1982  p. 571), a  presença  de  protrusões  citoplasmáticas 

através da membrana basal tumoral e de estruturas de microfilamentos actina-like dentro da 

célula tumoral fornecem um subsídio ao mecanismo de invasão do CBC (Mcnutt 2 apud 

Pollack et al., 1982 p.571).  Apesar desta capacidade  de  invasão e  de  destruição  local, a  

aparente falta de autonomia destes tumores, que são estroma-dependentes, parece ser o fator 

que limita sua capacidade de metastatizas (Pollack et al., 1982).  

O CBC está associado a mutações em componentes da via de sinalização hedgehog, 

que é um regulador do crescimento e diferenciação celular. Foram identificados nos CBCs 

dois genes denominados de patched (PTCH), que são receptores para ligantes da família de 

proteínas hedgehog. A ligação entre hedgehog e PATCH induz a liberação e ativação da 

smoothmed (SMO), outra proteína de membrana, que ativa outros fatores e acaba por induzir 

a transcrição de diversos genes que participam da carcinogênese (Nunes, 2013). 

Alterações no mecanismo de apoptose, através do aumento da expressão do bcl-2, 

também contribuem para a oncogênese do CBC (Crowson et al., 1996). 

As mutações do gene supressor tumoral que codifica a proteína p53 são as 

anormalidades genéticas mais comumente descritas nos cânceres humanos (Yalçin et al., 

2012). Yalçin e Seçkin (Yalçin et al., 2012) encontraram expressão do p53 em 98% dos CBCs 

estudados, embora não tenham encontrado diferenças na sua expressão entre os subtipos 

agressivos e não agressivos. Além disso sugeriram que o p53 atue nos estágios iniciais da 

carcinogênese e que as mutações neste gene ocorram devido a genotoxicidade causada pela 

radiação UVB (Rass et al., 2008). 

Mecanismos imunobiológicos também parecem estar envolvidos na patogênese do 

CBC.  Dellon et al (Dellon 3 apud Pollack et al., 1982 p.573) notaram depressão da imunidade 

celular em pacientes com CBC e, nestes casos, constataram ausência ou mínima infiltração 

linfocitária peritumoral.  Defeito na mobilização dos macrógafos também já foi relatado em 

pacientes com CBC (Pollack et al., 1982). 

 

 

_____ 

1. Posalaky Z. McGinley D, Cutler B, et al: Intercellular junctional specializations in human basal cell 

carcinoma: A freeze-fracture study. Virchows Arch (Patol Anat) 384:53-63,1979 

2. McNutt NS: Ultrastructural comparison of interface between epithelium and stroma in basal cell carcinoma 

and control human skin. Lab Invest 35:132-142,1976 

3.Dellon AL, Potvin C, Chretein PB, et al. The imunobiology of skin câncer. Plast Reconstr Surg 55:341-352, 

1975 
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3.1.3. Incidência e epidemiologia 

 

“O CBC é o câncer mais comum na Austrália, nos Estado Unidos, na Nova Zelândia 

e em outros países com grande população de pessoas com pele clara” (James et al., 2006). 

Há relatos que a incidência do CBC vem aumentado em 10% ao ano no mundo 

(Cigna et al., 2011).  Nos Estados Unidos (EUA) foi estimado, para 2014, mais de 3,5 milhões 

casos novos de câncer de pele não melanoma e constatado que o  número  de  mulheres  com 

menos de 40 anos diagnosticas com CBC mais que dobrou nos últimos 30 anos (Skin Cancer 

Prevention Org). Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de pele 

não melanoma é o câncer mais frequente no  Brasil,  correspondendo a 25% de todos os 

tumores malignos registrados no país. O CBC corresponde a 70% destes diagnósticos (INCA 

a) e, para 2014, estima-se 182.130 casos novos de câncer de pele não melanoma. (INCA b.). 

Um estudo ecológico realizado entre 1999 e 2009 em Botucatu (SP/Brasil) constatou um 

incremento médio estimado de 90,6% na incidência do CBC (Schmit et al., 2011). 

Os fatores etiológicos mais importantes são a predisposição genética e a exposição à 

radiação ultravioleta (Gailani et al., 1996). Outros fatores de risco são idade avançada, sexo 

masculino, fototipos I e II, imunossupressão e exposição ao arsênio (Zak-Prelich et al., 2004). 

Macomber (Macomber et al., 1959) identificou como fatores etiológicos a radiodermite, 

cicatriz crônica, trauma repetitivo, exposição solar e exposição ao arsênio. Wu et al (Wu et 

al., 2013) constataram que história familiar de melanoma ou de queimadura solar, cabelos 

ruivos ou loiros e exposição solar cumulativa são fatores associados a um maior risco de 

desenvolver CBC. 

No Brasil, em um estudo estatístico realizado em Londrina (PR) em 1987, constatou-

se que 98,34% dos CBCs ocorreram nas pessoas brancas, 50,31% nos homens, 88,42% nas 

pessoas acima de 40 anos, que a grande maioria dos tumores ocorreu na região da cabeça 

(91,10%) e pescoço (4,57%), e que 35,42% dos casos ocorreram em lavradores (pessoas 

sujeitas à exposição solar crônica) (Minelli, 1987). Em 2005 foi realizado um estudo 

epidemiológico do CBC em Blumenau (SC), sendo que foi constatado prevalência no sexo 

feminino (51,1%), maior incidência entre 50 e 69 anos, 81,2% das lesões localizavam-se na 

cabeça e o tipo mais frequente foi o superficial (45,3%) (Nasser, 2005). Em um estudo 

realizado em Uberlândia (MG) em 2006, que analisou dados epidemiológicos de CBCs 

primários, encontrou idade média de 64,2 anos, prevalência no sexo feminino (59,3%) e 

predominância de pacientes brancos (93%). A cabeça foi o sitio mais frequente (77%), sendo 
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que o subtipo nodular foi preponderante na região cervical (62,5%) e o superficial no tronco 

(20%). O tipo clinico mais encontrado foi o nódulo-ulcerativo (66,5%) e o histológico foi o 

sólido (39,6%). Exposição solar, principalmente nas atividades diárias de trabalho, foi 

relatada por 90,3% dos pacientes (Mantese et al., 2006). Em 2011 foi realizado um estudo 

epidemiológico do CBC em Curitiba (PR), no qual foi constatada prevalência no sexo 

feminino (61%), idade mediana de 65± 20 anos para as mulheres e 63 ± 16 anos para os 

homens, 74% localizavam-se na cabeça e 72% dos tumores eram sólidos, sendo que o subtipo 

superficial foi o menos frequente, porém se associou à menor idade e ao sexo feminino. 

Constatou-se uma tendência de aumento na proporção de lesões extracefálicas nas mulheres 

(Souza CFD et al., 2011). 

 

3.1.4.Aspectos Clínicos 

Devido ao fato dos CBCs serem assintomáticos e de crescimento lento, muitas vezes 

são referidos como “ferida que não cicatriza” ou como “lesão de acne”. (Chinem et al., 2011).  

Crowson (Crowson, 2006) chama atenção ao aspecto perolado típico e a presença de 

telangectasias.  Além das características clínicas, os achados dermatoscópicos de grandes 

ninhos ovóides cinza-azulados, áreas tipo folha de bordo, áreas em raio de roda, ulceração e 

vasos arboriformes (Stolz et al., 2002) também auxiliam no diagnóstico do CBC.  

O Tratado de Cirurgia Dermatológica, Cosmiatria e Laser da Sociedade Brasileira de 

Dermatologia (Kadunc et al., 2012) classifica clinicamente os CBCs em nódulo-ulcerativo, 

superficial, pigmentado, esclerodermiforme e fibroepitelioma de Pinkus. 

O tipo nódulo-ulcerativo é a forma mais comum e acomete principalmente cabeça e 

pescoço. Inicia-se por uma pápula lisa, brilhante e perolada com telangectasias que 

posteriormente ulcera, podendo tornar-se uma grande ulceração que pode ser bastante 

destrutiva devido a invasão local. 

O tipo pigmentado é uma variante clínica do nodular, e algumas vezes os superficiais 

podem apresentar-se pigmentados. É a variante mais comum nos melanodérmicos. Sua 

principal importância é o diagnóstico diferencial com melanoma. 

O tipo esclerodermiforme caracteriza-se por uma placa marfim ou branca porcelana, 

endurecida, com limites mal definidos e que raramente ulcera. Acomete principalmente a face 

e costuma ser a forma de pior prognóstico devido ao seu crescimento subclinico e 

possibilidade de recidiva. 
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O tipo superficial caracteriza-se por placa eritematodescamativa, pouco infiltrada e 

de crescimento lento, podendo ser única ou múltiplas. Acomete principalmente tronco e 

membros. 

O fibroepitelioma é uma forma rara que se inicia como uma pápula ou placa 

eritematosa, que se torna pedunculada e localiza-se preferencialmente nas regiões 

lombossacra, pubiana e genitocrural. Apresentação múltipla geralmente é a regra e é 

importante seu diagnóstico diferencial com melanoma amelanótico. 

Apesar de esta ser a classificação dos tipos clínicos mais utilizada na literatura, não 

costuma haver correlação entre morfologia clínica e morfologia histopatológica (KOPKE 

2002).  

O CBC pode fazer parte de síndromes, como a Síndrome do Nevo Basocelular ou 

Síndrome de Gorlin Goltz, que foi descrita em 1959 por Howel e Caro (Crowson, 2006). Esta 

síndrome é uma desordem autossômica dominante que se caracteriza pela presença de 

múltiplos CBCs e malformações (cistos maxilares, alterações dentárias, calcificações da foice 

cerebral e malformações ósseas, como espinha bífida), depressões pontuadas palmo-plantares 

e predisposição a meduloblastoma e fibromas ovarianos (Bale et al., 1994). O CBC também 

compõe o quadro clínico do xeroderma pigmentoso e da Síndrome de Basex.  

 

3.1.5.Aspectos Histopatológicos 

 

O carcinoma basocelular representa uma neoplasia epitelial maligna de células 

basalóides, sendo a presença de grupamentos de células dispostas em paliçada e com uma 

fenda entre o estroma e o parênquima tumoral a característica mais sugestiva para o 

diagnóstico (Chinem et al., 2011).   

Não existe classificação histológica universalmente aceita para o CBC, já tendo sido 

descrito pelo menos 26 subtipos (Bolognia et al., 2011). 

Correia (Correia, 2007), em sua tese de mestrado sobre a expressão de marcadores de 

proliferação e apoptose em diferentes formas do CBC, descreveu o perfil histopatológico de 

três padrões de CBC: 

- Superficial: proliferação de células basalóides atípicas paralela à superfície 

epidérmica, a partir da basal, formando múltiplos focos de crescimento tumoral. O estroma 

subjacente é fibromixóide e é observada uma fenda entre o limite dos blocos tumorais e o 

estroma. 
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- Nodular: blocos lobulados, arredondados, conectados à epiderme suprajacente por 

cordões ou trabéculas. Os blocos têm tamanhos e formas variados e disposição celular 

periférica em paliçada. As células tumorais são de tamanho uniformes, poligonais, com 

núcleo oval e nucléolo inconspícuo. Núcleos fusiformes ou displásicos podem ser observados. 

O citoplasma é escasso e a atividade mitótica variável. O estroma é fibromixóide e apresenta 

fendas pela retração dos blocos celulares. 

- Morfeiforme: blocos de células tumorais em cordões adelgaçados devido a 

compressão pelo estroma hipocelular e densamente colageinizado. O fenômeno da paliçada 

quase nunca é visto. 

Além disso, Correia testou os marcadores de apoptose (p53 e Bcl-2) e de proliferação 

celular (Ki-67 e PCNA) e constatou que a expressão da proteína p53 foi semelhante nos três 

subtipos, porém maior nos nodulares; que todos os nodulares e morfeiformes tiveram seus 

núcleos marcados pelo PCNA; que a expressão de Ki-67 ocorreu em todos os casos 

morfeiformes, porém com pequena intensidade; e, que a marcação Bcl-2 foi expressiva nos 

morfeiformes e nodulares e pequena nos superficiais.  De acordo com estes resultados imuno-

istoquímicos, concluiu que o Bcl-2 e a proteína p-53 apresentam uma tendência para 

diagnóstico de gravidade do CBC; que o Ki-67 tem um comportamento variável e não pode 

ser considerado indicador de prognóstico; e, que a proliferação celular pelo PCNA não 

permite diferenciar prognóstico desses três tipos de CBC. 

Para Crowson (Crowson, 2006), o padrão de crescimento arquitetônico é um dos 

principais determinantes para a adequada abordagem terapêutica, enquanto que os padrões de 

diferenciação são importantes apenas para os diagnósticos diferenciais. Por isto, ele classifica 

os CBCs de acordo com seu crescimento em indolente ou agressivo, sendo que os tumores 

dos subtipos superficial e nodular são considerados de crescimento indolente, e os 

infiltrativos, metatípicos e esclerodermiformes são considerados de crescimento agressivo. 

Conolly et al (Conolly et al., 2012), consideram agressivo os CBCs dos subtipos 

esclerodermiforme, infiltrativo e micronodular, ou quando houver invasão perineural. De 

forma similar, no NCCN de 2013 (NCCN 2013), tumores de baixo risco são os do subtipo 

nodular e superficial; e, os agressivos, os subtipos esclerodermiformes, micronodulares, 

mistos, infiltrativos e metatípicos. 
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3.1.6. Diagnóstico e Prognóstico 

 

O diagnóstico de CBC é feito pela suspeita clínica e confirmado pelo exame 

histopatológico (Kadunc et al., 2012). A dermatoscopia pode ser útil para o diagnóstico, 

através da identificação de áreas características de CBC (Samarasinghie e al., 2011) (ninhos 

ovoides cinza-azulados, áreas em raio de roda, ulceração e vasos arboriformes) (Stolz et al., 

2002). 

A biópsia auxilia no diagnóstico e é fundamental para a classificação histológica. 

Porém, a correspondência entre o subtipo histológico da biópsia e o da subsequente exérese, 

para tumores primários, varia de 60.9% a 82% (Welasch et al., 2012; Roozeboom et al., 2012; 

Wolberink et al., 2012; Russel et al., 1999; Haws et al., 2012) e é de 67,1% para tumores 

recidivados (Mosterd et al., 2011). Há relatos de que a biópsia falha em identificar 

componentes agressivos em 11% nos tumores primários e em 19% nos recidivados (Mosterd 

et al., 2011). Talvez isso ocorra devido a frequente associação de mais de um tipo histológico, 

já que há relatos de 74% de tumores primários mistos (Roozemboom et al., 2012 - a) e porque 

a acurácia em identificar tumores mistos é menor (37%) do que para tumores com apenas um 

tipo histológico (83%) (Wolberink et al., 2012). Messina et al (Messina et al., 2006) acharam 

correlação entre o tipo predominante da biópsia com a subsequente exérese em 78,3% dos 

casos. Quando na biópsia foram descritos tanto o tipo predominante, quanto o acessório, essa 

correlação teve um aumento de 8,7%. Quando o CBC foi classificado em agressivo e não 

agressivo, esta correlação chegou a 92%. 

Para lesões tratadas por CMM, a taxa de recidiva é de 1% para os tumores primários 

e de 5,6% para os recidivados (Batra et al., 2002). As taxas de cura superam 90% com 

tratamento cirúrgico excisional e a mortalidade específica do basocelular é inferior a 0,1% 

(Skelton, 2009).  A incidência de metástase é rara, com menos de 400 casos descritos na 

literatura (Wadhera et al., 2006). 

 

 

3.2.FATORES QUE INERFEREM NAS TAXAS DE CURA 

 

Existem muitos fatores que podem influenciar nas taxas de cura do CBC. (Fleischer 

et al., 2001). Telfer et al (Telfer et al., 2008) consideram que o tamanho do tumor, a sua 

localização, o grau de delimitação das margens clínicas, o subtipo histológico, a história de 
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falha de tratamento prévio e a imunossupressão são fatores que influenciam tanto na escolha 

do tratamento, quanto no prognóstico dos pacientes 

3.2.1.História de Tratamento Prévio 

Rowe et al (Rowe et al., 1989 - b) mostraram que a taxa de cura dos tumores 

primários é superior à dos previamente tratados.  De forma similar, Wetzig et al (Wetzig et 

al., 2010) também mostram maiores taxas de recidiva para os tumores previamente tratados.  

Silverman et al (Silverman et al., 1992) comprovaram esta afirmação ao obter taxa de recidiva 

de 4,8% para tumores primários e de 11,6% para os tumores recidivados tratados através de 

exérese cirúrgica. 

Os tumores recidivados têm tendência a se tornarem mais agressivos (Lang et al., 

1986). Boulingez et al (Boulinguez et al., 2004) constataram que 24% das lesões tornaram-se 

mais agressivas durante a recidiva, sendo que 20% (4 de 20) destes tumores foram 

classificados como não agressivos no primeiro tratamento e 31% (4 de 13), que no primeiro 

tratamento já haviam sido considerados como agressivos, tornaram-se ainda mais agressivos 

na recidiva. 

Além disso, tumores recidivados têm maior extensão subclínica (Breuninger et al., 

1991; Hendrix et al., 1996), maior risco de nova recorrência (Telfer et al., 2008) e 

necessitarem de margens cirúrgicas duas vezes maiores do que as necessárias para erradicar 

tumores primários (Breuninger et al., 1991). 

 

3.2.2.Tipo histológico 

 

Agressividade histológica está associada a maior extensão subclínica (Huang et al., 

2004).  

Breuniger e Dietz (Breuninger et al., 1991) constataram que a extensão subclínica do 

CBC é determinada pelo seu tipo histológico, sendo maior para os tumores 

esclerodermiformes. Porém, relatam que a infiltração também ocorre em alguns CBCs 

nodulares e pequenos, que geralmente são considerados tumores inofensivos.  

Através da exérese de CBCs primários por CMM, Salache (Salache et al., 1981) 

constatou que tumores esclerodermiformes têm maior extensão subclínica do que os outros 

subtipos. De forma similar, Lang (Lang., 1986) e Lee et al (Lee et al., 2012) perceberam que 
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CBCs recidivados e agressivos têm maior extensão subclínica do que os recidivados não 

agressivos.  

Além da extensão subclínica, já foi constatado que a invasão profunda também é 

mais frequente nos CBCs agressivos, principalmente nos infiltrativos e micronodulares 

(Welasch et al., 2012). 

Bumpous et al (Bumpous et al., 2000) identificaram as maiores taxas de recidiva nos 

tumores com subtipo agressivo (esclerodermiforme e metatípicos). De forma similar, Kyrgidis 

et al (Kyrgidis et al., 2010) demonstraram que os tumores com subtipo histológico agressivos 

têm maior risco de recidiva.  

Tumores agressivos, ou seja, com diferenciação escamosa (Bogdanov-Berezowsky et 

al., 2002), esclerodermiformes (Kumar et al., 2002; Nagore et al., 2003), infiltrativos e 

multifocais (Farhi et al., 2007), micronodular, infiltrativo e esclerodermiforme (Sexton et al., 

1990) também foram associados às maiores taxas de exérese incompleta.  

Devido à maior extensão subclínica e às maiores taxas de recidiva e de exérese 

incompleta, os tumores com padrão agressivo necessitam de maiores margens cirúrgicas 

(Huang et al., 2004).  

 

3.2.3.Localização do tumor 

 

Bogelund et al (Bogelund et al., 2007) relatou ser a localização do tumor um fator de 

risco independente para recidiva. 

Regiões de fenda embrionária, como sulco nasogeniano, columela e retroauricular 

são consideradas áreas de alto risco, já que nestes locais os tumores podem invadir a 

profundidade de forma inesperada. Todas as áreas de alto risco da face podem ser desenhadas 

como um “H” e por isso são chamadas de “zona H” da face (Figura 1). Esta zona é importante 

porque está associada às maiores taxas de recidiva e porque são áreas de importante aspecto 

funciona e estético (Kuijpers et al., 2002). 
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                 Figura 1. Zona H da Face (alto risco – em vermelho) 

                           

    

Huang ɛ Boyce (Huang et al., 2004) dividiram o corpo em áreas de baixo (tronco e 

extremidades), intermediário (bochechas, fronte, couro cabeludo e pescoço) e alto risco 

(centro da face, nariz, mandíbula e região temporal, periocular, perioral e periauricular). Mais 

recentemente, Conolly et al (Conolly et al., 2012) considera as áreas corporais para orientar o 

tratamendo do CBC, CEC , do lentigo maligno e do melanoma in situ e classificam como  

áreas de baixo risco o tronco e as extremidades; de risco intermediário, as bochechas, a fronte, 

o couro cabeludo, o pescoço, a linha mandibular e a região pretibial; e, de alto risco, o centro 

da face, a região periocular e das sobrancelhas, o nariz, os lábios (pele, mucosa e 

vermelhidão), o queixo, a orelha e região periauricular, a região temporal, genitália (perineal e 

perianal), mãos, pés, unhas, tornozelos, mamilo e aréola. (Figura 2) 

 

Figura 2. Classificação de Risco por Área Corporal (adaptada de Conolly 2012) 
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3.2.4.Tamanho do tumor 

 

Há controversa se o tamanho da lesão interfere (Rigel et al., 1990; Bogelund et al., 

2007) ou não (Silverman et al., 1992; Hussain et al., 2003; Bart et al., 1978; Kyrgidis et al., 

2010) nas taxas de recidiva. Porém, já foi relatado maiores taxas de exérese incompleta para 

lesões grandes quando comparadas às pequenas (Kumar et al., 2000;  Kumar et al., 2002); já 

foi comprovado haver grande variação na extensão subclínica em relação ao diâmetro do 

tumor (Wolf et al., 1987; Breuninger et al., 1991); e, já foi afirmado que tumores maiores do 

que 5cm tem prognóstico ruim (Cigma et al., 2011). 

Baseados no NCCN de 2013, podemos classificar os tumores em grandes ou 

pequenos de acordo com a sua localização. As lesões são consideradas pequenas se menores 

que 20mm nas áreas de baixo risco, menores que 10mm nas áreas de risco intermediários e 

menores que 6 mm nas áreas de alto risco; e, grandes se maiores ou iguais a 20mm nas áreas 

de baixo risco, maiores ou iguais a 10 mm nas áreas de risco intermediários e maiores ou 

iguais a 6 mm nas áreas de lato risco (Figura 3).  

 

Figura 3. Classificação do Tamanho do Tumor de Acordo com as Áreas Corporais (adaptado 

de Conolly et al., 2012 e do NCCN 2013) 
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3.3. TRATAMENTO 

 

Dentre as inúmeras opções terapêuticas para tratamento do CBC, a exérese cirúrgica 

é considerada o tratamento de escolha (Telfer et al., 2008) e a cirurgia micrográfica é o 

padrão-ouro para CBCs de alto risco (Macfarlone et al., 2013). 

 

“ In patients with low-risk, superficial basal cell skin cancer, where 

suergery or radiation is contraindicated, topical therapies such as 5-

fluorouracil, imiquimod, photodynamic therapy (eg, amino levulinic 

acid -ALA, porfimer sodium), or vigorou cryoterapy may be 

considered, even though the cure rate may be lower”  (NCCN 2013). 

 

3.3.1. Cirurgia Micrográfica de Mohs 

A Cirugia Micrográfica de Mohs foi descrita por Frederic E. Mohs na década de 

1930, com a denominação de Quimiocirurgia. Em 1953, o próprio Mohs modificou a técnica, 

substituindo a fixação tecidual no leito por cortes de congelação (Kopke et al., 2009). 

A cirurgia micrográfica de Mohs é uma técnica para retirada do câncer de pele, 

caracterizada pelo mapeamento cirúrgico e histológico, realizados pelo cirurgião. Ela permite 

correlação entre a presença de tumor no exame histológico e sua correta localização no mapa 

cirúrgico, o que garante a remoção completa da lesão e preserveração tecidual da pele sã. 

(Kopke et al., 2009). 

A técnica de Mohs se inicia pela retirada do tumor visível. A margem desta excisão é 

incisada tangencialmente com um ângulo de 45°. São feitas marcações transversais à linha de 

incisão para servirem como referência no mapeamento. Completa-se a retirada com incisão 

paralela a pele, removendo assim em conjunto a porção profunda e periférica. A peça retirada 

é cortada em fragmentos, que são pintados e mapeados. Os fragmentos são congelados em 

criostato e após cortados em finos fragmentos e corados por hematoxilina e eosina. As 

lâminas são imediatamente analisadas no microcópio pelo próprio cirurgião. Caso células 

neoplásicas sejam identificadas, uma nova fase de ressecção direcionada é realizada. O 

processo é realizado quantas vezes forem necessárias até que se complete a retirada total do 

tumor (Kopke et al., 2009). 

A análise histológica com o método de Mohs, permite a visualização de 100% das 

margens cirúrgicas, enquanto que nas técnicas tradicionais de congelação, padronizadas pelos 
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laboratórios (técnica em bread loaf ou corte em cruz), a avaliação é de somente cerca de 

0,01% das margens. (Sanches et al., 2013) 

Atualmente, a utilização da Cirurgia Micrográfica de Mohs é indicada para todos os 

tumores recidivados dos subtipos histológicos agressivo e nodular e para os do subtipo 

superficial nas áreas de alto e intermediário risco. Para os tumores primários, indica-se CMM 

para os tumores de subtipo agressivo e nodular, indiferente do seu tamanho, nas áreas de alto 

e intermediário risco; para os agressivos maiores que 0,5 cm e para os nodulares maiores que 

2 cm nas áreas de baixo risco; e, para os superficiais nas áreas de alto risco, indiferente do seu 

tamanho, e para os maiores que 2 cm nas áreas de risco intermediário (Conolly et al., 2012). 

 

3.3.2. Exérese Cirúrgica com Margens de Segurança 

 

Segundo Kopke et al (Kopke et al., 2005), a identificação clinica das bordas do 

tumor é fundamental para o planejamento cirúrgico e demarcação das margens cirúrgica, já 

que para tumores mal delimitados, cujos limites clínicos não podem ser identificados, o 

princípio das margens de segurança é impraticável. 

Como a identificação das margens clinicas é o primeiro passo para a correta 

aplicação das margens cirúrgicas, tem-se utilizado a dermatoscopia pré-cirúrgica para facilitar 

este reconhecimento. Caresana e Giardini (Caresana et al., 2010) relataram taxa de exérese 

completa de 98,5% excisando CBCs nodulares com margens cirúrgicas de 2mm demarcadas 

com o uso de dermatoscopia pré-cirúrgica. Carbucci et at (Carbucci et al., 2011) conseguiram 

melhorar a taxa de exérese incompleta de 20% para 6,81% com o uso de dermatoscopia pré-

cirúrgica. 

Para CBCs primários e pequenos, Bisson et al (Bisson et al., 2002) indicam margens 

de 3mm, porém eles obtiveram exérese completa de apenas 93% dos casos.  

Kimay-Asadi et al (Kimay-Asadi et al., 2005), utilizando controle histológico 

transoperatório das margens, concluíram que CBCs pequenos, nodulares e bem delimitados, 

localizados na face, devem ser excisados com margens de 4mm. Da mesma forma, Wolf e 

Zitelli (Wolf et al., 1987) obtiveram taxa de exérese total de 98% para CBCs bem 

delimitados, menores que 2 cm, utilizando margens de 4mm. Thomas et al (Thomas et al., 

2003) também concluíram que a maioria dos cânceres de pele não-melanoma, menores que 2 

cm, devem ser excisados com margens de 4mm, porém, para tumores bem delimitados, pode-

se utilizar 3mm de margens. 
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Pichardo-Velázquez et al (Pichardo-Velazquez et al., 2004), recomendam margens 

de 5mm com controle histológico transoperatório das margens para tratar CBCs de alto risco 

(sendo por eles assim considerados os tumores infiltrativos > 5mm, os nodulares maiores que 

10mm e os tumores localizados no nariz) quando a CMM não estiver disponível. 

Schell et al (Schell et al., 2014), através da exérese de câncer de pele não melanoma 

com CMM, constataram que margens de 5mm são necessárias para remoção completa de 95% 

do câncer de pele não melanoma de baixo risco e de 8mm para os tumores de alto risco 

(apenas CBC, porque para os espinocelulares, está margem é de 13mm). Para tumores que 

necessitam de grande preservação tecidual (por exemplo, canto interno dos olhos) e para os 

tumores de alto risco eles indicam CMM.   

 

3.3.3. Tratamento Não Cirúrgico 

 

O tratamento não cirúrgico (criocirurgia, cureta e eletrocoagulação, terapia 

fotodinâmica, imiquimode, 5-fluouracil, interferon e laser) é uma opção para tumores de 

baixo risco, para tumores maiores que 1,5 cm em áreas de risco alto e maiores que 2 cm em 

áreas de risco intermediários (radioterapia) e para tumores localmente avançados ou 

metastáticos (Vismodegib ®) (AguayoLeiva et al., 2012). 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Avaliar o índice de cura do carcinoma basocelular tratado cirurgicamente de acordo 

com a rotina de tratamento proposta. 

 

4.2. OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 

- Verificar a incidência de eventuais complicações terapêuticas. 

 

- Averiguar o grau de satisfação dos pacientes. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. DESENHO DO ESTUDO 

 

Estudo retrospectvo que se enquadra na linha de pesquisa do Mestrado em Ciências 

Médica da UFF: “Doenças crônicas não transmissíveis”, pois estuda opções de intervenções 

em neoplasias. 

 

5.2. LOCAL DO ESTUDO 

 

Centro de Cirurgia da Pele – Rio de Janeiro/RJ, Brasil 

 

5.3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Revisão dos prontuários dos 410 pacientes, com 919 lesões, tratados em uma clinica 

privada, entre maio de 2001 e julho de 2012, de acordo com a rotina proposta. Após a 

aplicação dos critérios de exclusão, foram efetivamente estudadas 521 lesões em 272 

pacientes. 

Os pacientes foram acompanhados pelo próprio cirurgião e, entre setembro de 2013 e 

fevereiro de 2014 foram convidados para uma consulta de revisão, feita por um observador 

neutro (mestranda), na qual era realizado exame cutâneo clinico e dermastoscópico em busca 

de sinais de recidiva. 

 Foram incluídos os pacientes diagnosticados clínica e histologicamente como 

portadores de carcinoma basocelular atendidos no Centro de Cirurgia da Pele, entre maio de 

2001 a julho de 2012, e tratados cirurgicamente, pelo mesmo médico, de acordo com a rotina 

proposta. 

 Foram excluídos os tumores cujos pacientes tiveram acompanhamento médico após 

o tratamento inferior a 6 meses, os tumores submetidos a outras terapias que não a cirúrgica e 

ausência de lesão clinicamente visível (foram tratadas por outros médicos e posteriormente 

encaminhadas ao referido centro após exérese incompleta da lesão). 
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5.3.1. Rotina de Tratamento  

  

 Após anamnese e exame físico, as lesões suspeitas de CBC eram submetidas a uma 

biopsia incisional e o fragmento era encaminhado para análise anatomopatologica, para 

confirmação diagnóstico e avaliação do subtipo histológico do tumor. 

 Para o planejamento terapêutico, eram considerados a história de tratamento prévio, 

o subtipo histológico, a localização e o tamanho do tumor. 

 Em relação a história de tratamento prévio, os tumores eram considerados primários 

(sem tratamento prévio) ou recidivados (tratados previamente e com sinais clínicos de lesão 

sobre a cicatriz cirúrgica).  

 Em relação ao subtipo histológico, os esclerodermiforme, micronodular, infiltrativo, 

pleomorfico eram considerasos de crescimento agressivos e os superficiais e nodulares, de 

crescimento indolentes. 

 Em relação a localização do tumor, era avaliado se o mesmo encontrava-se em área 

de alto (zona H da face – Figura 1, p.21), moderado (couro cabeludo, pescoço, bochechas e 

fronte) ou baixo risco (tronco e membros).  

 O tamanho dos tumores era avaliado em conjunto com a sua localização.  As lesões 

eram consideradas grande se maiores do que 1 cm nas áreas de alto risco, maiores do que 2 

cm nas áreas de risco moderado e maiores do que 4 cm nas áreas de baixo risco. 

Após esta estratificação, os tumores foram tratados de acordo com a rotina (Figuras 4 

e 5).  
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Figura 4. Rotina para Tratamento Cirúrgico do CBC Primário 

 

 

 

Figura 5. Rotina para Tratamento Cirúrgico do CBC Recidivado 

 

 

 

 Os tumores primários de crescimento indolente nas áreas de baixo e moderado risco 

eram excisados com 3-4 mm de margens de segurança. Caso o tumor fosse considerado 

grande, era excisado com margens entre 4-6 mm, da mesma forma que os pequenos 
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localizados nas áreas de alto risco. Estas lesões eram submetidas a análise histológica pós-

operatória das margens. 

 Os tumores primários de crescimento indolente, grandes e nas áreas de alto risco, da 

mesma forma que os de crescimento agressivo, pequenos, nas áreas de baixo ou moderado 

risco, eram excisados e submetidos a controle histológico intraoperatório das margens ou 

excisados com 4-6 mm de margens e controle pósóperatório das margens. 

 Os tumores primários de crescimento agressivo grande, localizados nas áreas de 

baixo ou moderado risco, da mesma forma que os tumores pequenos nas áreas de alto risco, 

eram excisados com controle histológico intraoperatório das margens. 

 Os tumores primários de crescimento agressivo, localizados nas áreas de alto risco e 

grandes eram submetidos a cirurgia micrográfica. 

 Os tumores recidivados, de crescimento indolente e localizados nas áreas de baixo 

risco, da mesma forma que os pequenos localizados nas áreas de moderado risco, eram 

excisados com controle histológico intraoperatório das margens ou com margens entre 5-8 

mm e controle histológico pós-operatório das margens.  

 Os tumores recidivados de crescimento indolente, grande e localizados nas áreas de 

moderado risco, da mesma forma que os localizados nas áreas de alto risco e todos os de 

crescimento agressivo, eram submetidos a cirurgia micrográfica. 

Muitos CBCs primários, superficiais e em áreas de baixo risco, foram tratados de 

forma não cirúrgica.  

 Na cirurgia, os pacientes eram posicionados em decúbito dorsal. A delimitação do 

tumor era realizada após desengorduramento da pele com álcool 70%, sob iluminação do foco 

cirúrgico e com a pele algo distendida. A partir de 2006 passou-se a utilizar a dermatoscopia 

de luz polarizada (Dermalite II Pró ®) para confirmar esta delimitação. A antissepsia era 

realizada com clorexedina 2%. Era realizada anestesia local com solução anestésica com  

lidocaína 0,5% e adrenalina 1: 400.00. Nos casos de cirurgia convencional (exérese cirúrgica 

com margens de segurança), as margens cirúrgicas eram medidas a partir da delimitação 

clinica/dermatoscópica do tumor. A lesão era excisada com ângulo de 90 graus entre a pele e 

o bisturi e a peça submetida a análise histológica intra (congelação) ou pós-operatória 

(parafina). Nos casos de análise histológica intra-operatória, caso o patologista identificasse 

alguma das margens comprometidas, era feita excisão adicional de 2mm e submetida a nova 

análise. Isso era repetido até confirmação da retirada total do tumor. Nos casos de cirurgia de 

Mohs, era feita a exérese das margens com ângulo de 45 graus entre a pele e o bisturi. A peça 

era tombada, mapeada, submetida a congelação e analisada no intraoperatório pelo próprio 
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cirurgião e, caso tumor fosse identificado, era feita uma ressecção seletiva da área 

comprometida. Nestes casos, eram realizadas quantas fases fossem necessárias para garantir a 

retirada total do tumor. 

 Após confirmação da retirada total do tumor, o defeito era reparado através de sutura 

direta borda a borda, retalho, enxerto ou o defeito era deixado para cicatrizar por segunda 

intenção. Era realizado curativo compressivo. Os pacientes eram orientados a seguir 

acompanhamento médico pós cirúrgico a cada 3 meses no primeiro ano, semestralmente no 

seguno ano e, após anualmente. 

Todos os pacientes foram tratados pela mesmo cirurgião. 

Foi feita revisão dos prontuários dos pacientes e, entre setembro de 2013 e fevereiro 

de 2014, os pacientes foram contatados por telefone e convidados para comparecer a uma 

consulta de revisão com médico dermatologista (observador neutro). 

Na consulta de revisão os pacientes tinham sua(s) cicatriz(es) examinada(s) ao olho 

nu e com auxílio de dermatoscópio (Dermalite II Pro ®) em busca de sinais de recidiva. Ao 

término da consulta, eram aplicadas perguntas sobre o grau de satisfação. Em 21,3% (111 de 

521) esta consulta foi feita pelo observador neutro, sendo que no final da mesma eram 

aplicadas perguntas sobre o grau de stisfação. E para os 78,7% (410 de 521) restantes, foi 

considerada a data e os dados da última consulta feita pelo próprio cirurgião.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS  

 

6.1.1. População e Seguimento 

 

Foram avaliadas 919 lesões em 410 pacientes. Destes, 236 tumores foram excuídos 

porque tiveram um seguimento pós tratamento inferior a 6 meses, 158 porque foram 

submetidos a tratamento não cirúrgico e 4 porque não apresentavam lesão clinicamente 

visível no momento da consulta (haviam sido tratados por outro médico e encaminhados após 

exérese incompleta do tumor). (Tabela 1) 

Foram efetivamente analisadas 521 lesões em 272 pacientes (Tabela 2), sendo 459 

(88%) destes tumores primários e 62 (22%) recidivados. O seguimento médio foi de 3,8 anos, 

(mínimo de 6 meses e máximo de 12,6 anos), tendo sido de 3,8 anos para os tumores 

primários e de 3,4 anos para os recidivados. 

A distribuição foi semelhante entre o sexo feminino (52,2% - 142 de 272) e o 

masculino (47,8% - 130 de 272), tendo sido o sexo masculino (51,1%) mais prevalente para 

os tumores recidivados e o feminino (52,9%), para os tumores primários. 

A média etária no momento do tratamento foi de 66,9 anos (mínima de 29 e máxima 

de 98 anos), tendo sido um muito similar entre homens (66,3 anos) e mulheres (66,7 anos). 

Todos os pacientes eram brancos. 

 

Tabela 1. Amostra 
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Tabela 2. Características Gerais da Amostra 

 

 

 

6.1.2. Tipo Histológico (Tabela 3) 

 

O subtipo mais frequente entre os tumores primários foi o nodular (40,7%), seguido 

do superficial (13,3%), misto (2%), micronodular (1,5%), esclerodermiforme e metatípico 

(ambos com 0,9% cada) e infiltrativo (0,6% cada). Em 40,1% dos casos esta informação não 

estava disponível no prontuário. 

 O subtipo mais frequente entre os tumores recidivados foi o nodular (29%), seguido 

do superficial (14,5%), infiltrativo (11,3%), esclerodermifore e misto (ambos com 8,1% 

cada), e metatípico (3,2%) e micronodular (1,6%). Em 24,2% dos casos esta informação não 

estava disponível no prontuário. 

 Quando consideramos o padrão de crescimento do tumor, 52,9% (248 de 459) dos 

primários e 43,6% (27 de 62) dos recidivados eram indolentes e 7% (27 de 459) dos primários 

e 32,2% (20 de 62) dos recidivados eram agressivos. 
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Tabela 3.  Características quando ao subtipo histológico dos tumores 

 

 

6.1.3. Localização (Tabela 4) 

 

 A região da cabeça e do pescoço foi o sítio mais acometido tanto no grupo dos 

tumores primários (61,6% -  283 de 459), quanto no dos recidivados (85,5% - 53 de 62). 

 Para os tumores primários, o tronco foi o sítio mais acometido (29,4% - 135 de 459), 

porém, no segmento cefálico, o nariz foi o sitio mais acometido (35% - 99 de 283), seguido da 

região perioral (13,4% - 38 de 283), fronte, temporal e periocular (ambos com 9,9% cada – 29 

de 283), bochechas (8,5% - 24 de 283), orelhas e periauricular (6,7% - 19 de 283), pescoço 

(4,3% - 12 de 283) e mandibular (1% - 3 de 283). Quarenta e uma lesões ocorreram nos 

membros, sendo 2,5% (11 de 450) nos membros inferioires e 6,5% (30 de 459) nos membros 

superiores. 

 Para os tumores recidivados, apenas 8,1% (5 de 62) lesões ocorreram fora da região 

da cabeça e pescoço. O nariz foi o sítio mais acometido (43,4% - 23 de 62), seguido da fronte 

(20,6% - 11 de 62), das orelhas e periauricular (15,1% - 8 de 62), bochechas (7,6% - 4 de 62), 

temporal e perioral (ambos com 3,8% cada – 2 de 62) e periocular (1,9% - 1 de 62). 

 Quando consideramos a localização de acordo com o risco, 46,6% (214 de 459) dos 

tumores primários e 58% (36 de 62) dos recidivados ocorreram em áreas de ato risco, 15,4% 

(71 de 459) dos primários e 29% (18 de 62) dos recidivados em áreas de risco moderado e 

38% (174 de 459) dos primários e 13% (8de 62) dos recidivados em áreas de baixo risco. 
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Tabela 4. Características quanto a localização dos tumores  

 

 

6.1.4. Tamanho (Tabela 5) 

  

 A grande maioria dos tumores primários (45,3% - 208 de 459) e dos recidivados 

(50% - 31 de 62) eram grandes. Apenas 9,4% (44 de 459) dos primários e 21% (13 de 62) dos 

recidivados eram pequenos. A informação não estava disponível para 45,3% dos tumores 

primários e para 29% dos recidivados. 

 

Tabela 5.  Características quanto ao tamanho dos tumores  
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6.2. TRATAMENTO (Tabela 6) E ACOMPANHAMENTO 

 

A cirurgia convencional foi o tratamento aplicado a 92,7% (483 de 521) das lesões e 

apenas 7,3% (38 de 521) foram tratados pela técnica micrográfica (CMM). 

No grupo dos tumores primários, apenas 7,1% (23 de 459) foram tratados por cirugia 

micrográfica de Mohs e 92,9% (436 de 459) foram tradados por exérese cirúrgica. Neste 

ultimo grupo, 62,4% (272 de 459) foram submetidos à análise histológica intraoperatória das 

margens e 24,8% (108 de 459) à análise histológica pós-operatória das margens. Esta 

informação não estava disponível para 12,8% (56 de 436) dos casos.  

Dentre os tumores submetidos a exérese com análise histológica intraoperatória das 

margens, foi identificado margens com prometidas em 6,9% (19 de 272) dos casos, sendo a 

margem lateral acometida em treze casos, a profunda em três casos e ambas as margens 

lateral e profunda em outros três casos. 

No grupo dos tumores recidivados, 21,3% (15 de 62) foram tratados por cirurgia 

micrográfica de Mohs e 75,8% (47 de 62) por cirurgia convencional. Neste último grupo, 

70,2% (33 de 47) foram submetidos à análise histológica intraoperatória das margens e 23,4% 

(11 de 47) à análise histológica pós-operatória das margens. Esta informação não estava 

disponível para 6,4% (3 de 47) dos casos.  

Dentre os tumores submetidos a exérese com análise histológica intraoperatória das 

margens, foi identificado margens comprometidas em 6% (2 de 33) dos casos, sendo a 

margem lateral a acometidas em todos os casos. 

 

Tabela 6. Tratamento 
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O reparo do defeito cirúrgico deu-se em 62,6% (326 de 521) dos casos por retalho, 

em 20,1% (105 de 459) por sutura direta, em 7,3% (38 de 521) por enxerto, e em 0,8% (4 de 

459) por segunda intenção. Esta informação não estava disponível para 9,2% (48 de 459) dos 

casos. 

Complicações inerentes ao tratamento ocorreram em 4,2% (22 de 521) casos, tendo 

sido necrose a mais comum (14 de 22), seguida de deiscência (5 de 22), infecção (2 de 22) e 

ectrópio (1 de 22).  

A consulta de revisão destes casos se deu em 21,3% (111 de 521) pelo observador 

neutro e em 78,7% (410) pelo próprio cirurgião. 

 

 

6.3. CASOS DE RECIDIVA DA ROTINA  

 

A taxa de recidiva foi de 0,57% (3 em 521), em um seguimento médio de 3,8 anos, 

tendo ocorrido dois (0,43%) casos entre os tumores primários e um (1,61%) entre os 

recidivados. 

Entre os casos que se constatou falha no tratamento com a aplicação da rotina de 

tratamento e foi diagnosticada recidiva tumoral (Tabela 7), dois casos ocorrem em pacientes 

do sexo masculino e um no sexo feminino.  

Duas lesões apresentavam-se clinicamente como nodulares e bem delimitadas. As 

três lesões localizavam-se em área de alto risco, sendo duas no nariz e uma na região 

temporal.  

Os dois tumores primários foram tratados por exérese cirúrgica com análise 

histológica intraoperatória das margens e excisados com margens de 3 e 4 mm. A análise 

histológica intraoperatória não identificou tumor residual em nenhum destes casos. Estes 

pacientes foram reoperados pelo próprio cirurgião, de acordo com a rotina proposta para os 

tumores recidivados e não apresentaram nova recidiva até o momento da revisão. O tumor 

com história de tratamento prévio foi tratado por cirugia micrográfica. Esta paciente, até o 

momento da revisão, por opção da mesma, não havia sido reoperada devido a outros 

problemas de saúde. 
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Tabela 7. Características dos casos de recidiva da rotina 

 

 

Entre os casos excluídos, houve uma recidiva em um paciente com Sindrome de 

Gorlin-Goltz tratado por cirurgia convencional, uma recidiva em um paciente que foi tratado 

paliatiamente com CMM e uma em um paciente que foi tratado por terapia fotodinâmica. 

 

 

6.4. AVALIAÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO 

 

A avalição do paciente quanto a cicatriz, cirurgia e atendimento no momento do 

tratamento foi averiguada apenas para os pacientes que compareceram na consulta de revisão 

feita pelo observador neutro. A avaliação medica quanto ao aspecto, textura e cor da cicatriz 

também foi feita nestes pacientes, pelo observador neutro. 

A avaliação médica da cicatriz cirúrgica considerou, quanto ao aspecto, 63% (70 de 

111) praticamente indetectável, 19,9% (22 de 111) excelente, 13,5% (15 de 111) ótima e 3,6% 

(4 de 111) regular.  Quanto a textura da cicatriz, 81% (90 de 111) normotrófica, 16,2% (18 de 

111) atrófica e 2,8% (3 de 111) queloidiana. Quanto a cor, 100% acrômica. 

 A avaliação dos pacientes, quanto a cirurgia foi de totalmente satisfeito em dos 

casos 92,8% (103 de 111), quase totalmente satisfeito em 4,5% (5 de 111), e parcialmente 

satisfeito em 1,8% (2 de 111) e insatisfeito em 0,9% (1 de 111). Quanto a cicatriz foi 

totalmente satisfeito em 64% (71 de 111) dos casos, quase totalmente satisfeito em 10% (11 

de 111), praticamente satisfeito 18% (20 de 111) e insatisfeito em 8% (9 de 111). Quanto ao 

atendimento foi totalmente satisfeito em 94,6% (105 de 111) dos casos e quase totalmente 

satisfeito em 5,4% (6 de 111).  O índice global de satisfação, que foi uma nota dada pelo 
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paciente com escore de zero a dez, foi em 6,3% (7 de 111) menor que nove (mínima de 7) e 

em  93,7% (104 de 111) maior ou igual a nove.  
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7. DISCUSSÃO 

 

7.1. CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

 

Nesse estudo, encontramos distribuição muito semelhante entre os sexos feminino e 

masculino (52,2% e 47,8%, respectivamente). Porem, o sexo feminino (52,9%) foi 

discretamente mais prevalente no grupo dos tumores primários e o masculino (51,1%), nos 

recidivados. Não há unanimidade nos estudos quanto a prevalência do CBC em relação ao 

sexo dos pacientes, sendo que uns (Wu et al., 2013; Zargaran et al., 2012; Minelli, 1987) 

relatam maior prevalência entre os homens enquanto outros (Nasser, 2005; Mantese et al., 

2006; Souza CFD et al., 2011) entre as mulheres. Alguns trabalhos relatam maiores taxas de 

recidiva entre os homens (Silverman et al., 1992; Rigel et al., 1981; Bumpous et al., 2000) e 

já foi relatado ser o sexo masculino um fator de risco independente para recidiva (Silverman 

et al., 1992). Por outro lado, outros estudos relatam que as maiores taxas de exérese 

incompleta ocorrem nas mulheres (Kumar et al., 2002; Malik et al., 2010; Hansen et al., 2009; 

Fleischer et al., 2001). Considerando o estudado na etiopatogenia do CBC, não conseguimos 

encontrar nenhuma justificativa, para que o tumor ocorra mais em um ou em outro sexo, nem 

para as diferentes taxas de recidiva e de exérese incompleta entre os sexos. Uma hipótese que 

já foi constatada é de o CBC ocorrer mais em pessoas com relato de maior exposição solar 

durante a vida (Minelli, 1987). 

A media etária de ocorrência do CBC nesse estudo (66,9 anos) está de acordo com o 

relato de que está é uma doença que ocorre em pessoas com idade avançada (Macomber et al., 

1959). Apesar de relatos prévios de aumentado da incidência do CBC em pessoas mais jovens 

(abaixo de 40 anos) (www.skincancerprevention), nesse estudo, apenas 2,9% (8 de 272) dos 

pacientes tinham menos que 40 anos. 

Diferentemente de outros estudos, nesse trabalho as características dos tumores 

primários e dos recidivados foram avaliadas separadamente.  

Nesse estudo, o subtipo histológico mais frequente foi o nodular, tanto para os 

tumores primários (40,7%), quanto para os recidivados (29%). Resultado este similar a relatos 

prévios (Chinem et al., 2011; Wetzig et al., 2010; Bariani et al., 2006; Zargaran et al., 2013; 

Mantese et al., 2006; Souza CFD et al., 2011). Quando consideramos o padrão de 

comportamento histológico, 52,9% (248 de 459) dos tumores primários e 43,6% (27 de 62) 

dos recidivados eram indolentes e 37% (27 de 459) dos primários e 32,2% (20 de 62) dos 

recidivados eram agressivos. 

http://www.skincancerprevention/
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Em relação a classificação histológica do CBC, em 2006 Crowson (Crowson, 2006) 

afirmou que o padrão e crescimento arquitetônico do tumor são os fatores determinantes para 

a abordagem terapêutica e classificou os tumores em indolente (superficial and nodular) ou 

aggressivo (infiltrativo, metatipico, micronodular e esclerodermiforme). Apesar desta 

publicação ser posterior a formulação da rotina apresentada, o cirurgião já tinha como prática 

rotineira considerar o padrão de crescimento histológico do tumor para a definição 

terapêutica. Em 2012, Conolly (Conolly et al., 2012), considerou como agressivo os mesmos 

subtipos de Crowson e acrescentou a presença de invasão perineural como outro fator 

determinande da agressividade. Estas duas classificações foram reafirmanadas no NCCN de 

2013, que acrescentou ainda o subtipo misto como agressivo, mas considerou que os 

metatípicos devem ser tratados como os carcinomas espinocelulares.  

Acreditamos que os achados de Messina et al (Messina et al., 2006) em um estudo 

que correlacionou o tipo histológico da biópsia com o da subsequente exérese, através da 

constatação que as maiores taxas de correlação (92%) ocorreram quando os tumores foram 

classificados apenas em agressivo e não agressivo corroboram esta tendência mais atual de 

classificar os CBCs de acordo com seu comportamento histológico e não simplesmente pelo 

seu subtipo. 

Similar a relatos prévios (Macomber et al., 1959; Zangaran et al., 2013; Minelli, 

1987; Mantese et al., 2006; Souza CFD et al., 2011), a região corporal mais acometida foi a 

da cabeça e pescoço tanto para os tumores primários (61,6%), quanto para os recidivados 

(85,5%). Nesta região, o nariz foi o local mais acometido, tanto para os tumores primários 

(35%) quanto para os recidivados (43,3%). Resultado este similar a relatos prévios (Bisson et 

al., 2002; Wetzig et al., 2010). Porém, nesse estudo, se considerarmos os sítios corporais 

isoladamente, para os tumores primários, o tronco foi a área mais acometida (29,4% - 135 de 

459), seguida pelo nariz (21,5% - 99 de 459). Em contrapartida, no grupo dos tumores 

recidivados, o tronco foi acometido em apenas 8,1% (5 de 62) dos casos. 

A porcentagem de tumores recidivados na região da cabeça e pescoço, na nossa 

amostra, foi maior do que a dos tumores primários.  Isto está de acordo com relatos prévio de 

que a cabeça e pescoço são os locais associados às maiores taxas de recidiva (Rippey et al., 

1997). Nesta região, no grupo dos tumores recidivados, 67,9%% (36 de 53) das lesões da 

nossa amostra ocorreram em áreas consideradas de alto risco e 32,1% (17 de 53) de moderado 

risco. Achado este de acordo com relatos prévios de que as áreas de alto risco da face são 

associadas às maiores taxas de recidiva (Emmett, 1990; Bart et al., 1978). Emmett (Emmet,  

1990), porém, acredita que a utilização de margens cirúrgicas estreitas possam contribuir para 
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os altos índices de recidiva nestes locais. Apesar da consideração deste autor, os achados do 

nosso estudo, associados ao relato de que a localização o tumor é um fator de risco 

independente para recidiva (Bogelund et al., 2007) nos fazem acreditar ser impressindível 

considerarmos a localização das lesões na definição da conduta terapêutica.  

Apesar da classificação mais recente (Conolly et al., 2012) ter apresentado algumas 

modificações nas áreas de risco (pés, mãos, tornozelos, aréola, mamilo e região genital 

passaram a ser consideradas de alto risco e a região pré-tibial passou a ser considerada de 

risco moderado), na rotina apresentada foi adotada a classificação prévia de considerar como 

área de alto risco a zona H da face; de risco moderado o restante da face, o pescoço e o couro 

cabeludo; e como de baixo risco o tronco e os membros. 

Em relação ao tamaho dos tumores da nossa amostra 45,3% (208 de 459) dos 

tumores primários e 50% (31 de 62) dos recidivados eram pequenos, enquanto que apenas 

9,4% (44 de 459) dor primários e 21% (13 de 62) dos recidivados eram grandes. Neste grupo, 

considerando conjuntamento tumores primários e recidivados, 49,3% (257 de 521) eram 

menores ou iguais a 2 cm e 7,5% (39 de 521) maiores que 2 cm. Alguns relatos prévios 

também encontrarm maios prevalência de lesões menores do que 2 cm (Thomas et al., 2003; 

Wetzig et al., 2010). Porém, diferentemente destes relatos, no nosso estudo avaliamos o 

tamanho do tumor de acordo com sua localização.  

 Na época que a rotina de tratamento foi formulada (2001), não havia consenso 

quanto a classificação do tamanho dos tumores, de forma que nossos parâmetros foram 

definidos arbitrariamente, de acordo com a experiência do cirugiâo. Consideramos tumores 

grandes os maiores do que 1 cm nas áreas de alto risco, os maiores do que 2 cm nas áreas de 

risco moderado e os maiores do que 4 cm nas áreas de baixo risco. Porém, recentemente, 

segundo o NCCN de 2013, os CBCs foram classificados como grande ou pequenos de acordo 

com sua localização. Foram consideradas pequenas as lesões menores do que 2 cm nas áreas 

de baixo risco, menores do que 1 cm nas áreas de risco moderado e menores do que 0,6 cm 

nas áreas de alto risco. Foram consideradas grandes as lesões maiores ou iguais a 2cm nas 

áreas de baixo risco, maiores ou iguais a 1 cm nas áreas de risco moderado e maiores ou 

iguais a 0,6 cm nas áreas de alto risco. Conolly et al (Conolly et al., 2012) também já haviam 

considerado o tamanho dos tumores em relação a sua localização para as indicações da CMM 

e os parâmetros eram similares (menor ou igual a 0,5 cm, de 0,6 e 1 cm, de 1,1 a 2,0 cm, e 

maiores ou iguais a 2 cm), porém eles não os classificaram em grande ou pequeno. Como na 

cassificação abordada nestes recentes guidelines (Conolly et al.,  2012 e NCCN 2013), 
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também acreditamos ser de extrema importância para a definição terapêutica a avaliação do 

tamanho do tumor em relação a sua localização. 

Em relação as características da nossa amostra, a informação referente ao subtipo 

histológico não estava disponível para 40,1% (184 de 459) dos tumores primários e para 

24,2% (15 de 62) dos recidivados. Em relação ao tamanho das lesões, não estava disponível 

em 45,3% (207 de 459) dos tumores primários e em 29% (18 de 62) dos tumores recidivados. 

Consideramos esta ser uma falha inerente aos estudos retrospectivos e, embora indisponíveis 

na revisão, foram consideradas e aplicadas pelo cirurgião no tratamento. Porém, admitimos 

que isto possa criar um viés. 

 

 

7.2. TRATAMENTO 

Como a exérese cirúrgica é considerada o tratamento de escolha para o CBC (Telfer 

et al., 2008) e o tratamento não cirúrgico é uma opção para os tumores de baixo risco 

(Aguayo-Leiva et al., 2012), o foco desse estudo baseou-se nas opções cirúrgicas. Além disto, 

buscou-se priorizar a cirurgia convencional, apesar da CMM ser considerada o padrão-ouro 

(Macfarlone et al., 2013), já que atualmente as indicações norte-americanas para a cirurgia 

micrográfica são muito amplas (Conolly et al., 2012) e esta técnica ainda não é amplamente 

empregada no Brasil. 

A grande maioria dos nossos casos foi tratada por exérese cirúrgica 92,7% (483 de 

521) e apenas 7,3% (38 de 521) foram tratados por técnicas micrográficas.  

O guia norte americano mais atual (Conolly et al., 2012), classifica as indicações da 

CMM em apropriada, incerta e inapropriadas, de acordo com a história de tratamento prévio, 

tipo histológico, tamanho e localização do tumor, sendo que em alguns casos, pacientes 

imunocomprometidos são tratados diferentemente do imunocompetentes. Eles consideram 

apropriada a CMM para todos os tumroes recidivados; para os primários agressivos, exceto os 

≤ 0,5 cm nas áreas de baixo risco; para os nosulares, exceto os ≤ 2 cm nas áreas de baixo 

risco; e, para os superficiais nas áreas de alto risco e nas áreas de risco moderado se > 0,6 cm. 

Se fossemos aplicar as indicações norte-americanas de CMM à nossa amostra, 

considerando apenas os casos com indicação apropriada, teríamos que tratar 48,75% (254 de 

521) dos nossos casos por esta técnica e apenas 10,36% (54 de 521) não teriam indicação de 

CMM. Para 203 (38,9%) casos não foi possível esta análise. 

Nossas orientações terapêuticas se assemelham mais às francesas e alemãs. 
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Dandurand et al (Dandurand et al., 2006) classificaram os tumores em grupos de 

acordo com  prognóstico: bom prognóstico (CBC superficial, de Pinkus e nodular < 1cm em 

áreas de risco intermediário e < 2cm em áreas de baixo risco), prognóstico intermediário 

(CBC superficial recidivado e CBC nodular < 1cm em áreas de alto risco, > 1cm em áreas de 

risco intermediário e > 2 cm em áreas de baixo risco) e de prognóstico ruim (tipo clinico 

esclerodermiforme ou com bordas mal delimitadas, subtipos histológico agressivos, tumores 

recidivados exceto os superficiais e os nodulares > 1cm nas áreas de alto risco). Eles indicam 

exérese cirúrgica com margens de 3-4mm para as lesões de bom prognóstico, pelo menos 

4mm para as de prognóstico intermediário e 5-10mm para as de prognóstico ruim.  Para 

tumores de prognostico intermediário ou ruim, eles indicam análise das margens por 

congelação ou cirurgia em dois estágios.  Para eles, a CMM deve ser reservada para os 

tumores de prognóstico ruim, já que na França existem poucos centros especializados em 

CMM. Eles indicam radioterapia apenas quando a cirurgia não for possível, e as melhores 

indicações são CBCs com exérese incompleta, recidivados, nodulares na cabeça e pescoço  < 

2 cm e quando o tumor infiltrar osso ou cartilagem, sendo que indicam margem de 5-10mm 

de irradiação. Eles consideram a crioterapia como alternativa quando a cirurgia não for 

possível para os CBCs superficiais nas áreas de baixo risco e nodulares bem delimitados 

menores que 1 cm, porém consideram fundamental biópsia prévia.  Para estes tumores, eles 

também consideram eletrocauterização e curetagem como alternativa.  Eles não consideram 

laser como opção terapêutica porque consideram escassa a literatura, nem a terapia 

fotodinâmica , o 5-fluouracile e o imiquimod (agentes não estavam autorizados na França. 

Hauschild et al (Hauschild et al., 2008) publicaram um guia alemão compacto para 

tratamento do CBC. Eles indicam CMM para tumores recidivados e para alguns tumores, 

dependendo do tamanho e tipo histológico, localizados na região dos olhos, boca, orelhas e 

nariz; exérese cirúrgica convencional para tumores pequenos, indiferentemente de sua 

localização, e para os grandes no tronco e membros; e, exérese por shaving para CBCs 

superficiais no tronco e extremidades. Eles consideram tratamentos alternativos a crioterapia, 

imiquimod, terapia fotodinâmica e 5-fluouacil para CBCs superficiais e radioterapia para os 

tumores inoperáveis ou após exérese incompleta. 

Estes guias e nossas orientações quanto a CMM também estão de acordo com uma 

rotina baseada em evidência, publicada por Telfer et al (Telfer et al., 2008), que 

estabeleceram os fatores que podem influenciar no prognostico do CBC (tamanho do tumor - 

aumento do tamanho confere maior risco de recidiva, local do tumor - lesões no centro da face 

têm maior risco de recidiva, definição clinica das margens - leões mal definidas tem maior 
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risco de recidiva, subtipo histológico - alguns subtipos têm maior risco de recidiva, achados 

histológicos de agressividade - invasão perineural ou perivascular confere maior risco de 

recidiva, falha em tratamento prévio - lesões recidivadas têm maior risco de recidiva e 

imunossupressão - possivelmente aumenta o risco de recidiva) e dividem o tratamento do 

CBC em cirúrgico (exérese) e não cirúrgico (técnicas destrutivas). Em relação ao tratamento 

cirúrgico, estabelecem que exérese com margens pré-determinadas é uma boa técnica para 

tumores primários (recomendação A, evidência I) e que para tumores recidivados, 

especialmente na face, têm grande risco de nova recidiva se tratados desta forma, mesmo que 

com grandes margens cirúrgicas (recomendação A, evidência II-ii). Em relação a CMM, 

estabelecem que é um bom tratamento para CBCs primários de alto risco (recomendação A, 

evidencia I) e para os recidivados (recomendação A, evidência I). Em relação às técnicas não-

cirúrgicas, estabelece que curetagem e cauterização é um bom tratamento para CBC primários 

de baixo risco (recomendação A, evidencia II-iii) e uma pobre opção para CBC de alto risco 

(recomendação D, evidência II-iii) e recidivados (recomendação D, evidência II-ii); que a 

criocirurgia é um bom tratamento para CBCs primários de baixo risco (recomendação A, 

evidência, II-ii); que o laser ablativo de dióxido de carbono pode ser efetivo para CBCs de 

baixo risco (recomendação C, evidencia III); que o imiquimod parece ser efetivo para CBCs 

primários, superficiais e pequenos (recomendação , evidência I) e talvez seja uma 

possibilidade para CBCs nodulares primários (recomendação C, evidênia I); que a TFD é um 

bom tratamento para CBCs primários superficiais (recomendação A, evidencia I) e razoável 

para CBCs primários, nodulares e de baixo risco (recomendação B, evidência I);e, que a 

radioterapia é um bom tratamento para tumores primários (recomendação A, evidencia I) e 

recidivados (recomendação A, evidencia I). 

Macbeth et al (Macbeth et al., 2011), em uma análise de revisão sistemática da 

literatura e guidelines publicados entre 2008 e 2009 sobre câncer de pele, afirmam a 

importância de estratificar os pacientes portadores de CBC de acordo com o risco de recidiva 

e escolher o tratamento de acordo com o tamanho, localização, tipo histológico, presença de 

invasão perineural, evidencia de recidiva e imunossupressão. 

Também acreditamos que esta estratificação é fundamental para a definição 

terapêutica. Por isso consideramos a história de tratamento prévio, padrão histológico, 

localização e tamanho do tumor para definirmor as indicações cirúrgicas e acreditamos que 

esta estratificação, associada ao auxílio dermatoscópico para correta delimitação das margens 

clínicas do tumor sejam os fatores que nos permitiram alcançar excelente índice de cura. 
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Apesar do NCCN (NCCN 2013) considerar que tumores recidivados devem ser 

tratados da mesma forma que os primários, já está bem estabelecido na literatura que CBCs 

primários têm taxa de recidiva inferior aos previamente tratados (Silverman et al., 1992; 

Wetzig et al., 2010) e os tumores recidivados têm maior risco de uma nova recidiva (Telfer et 

al., 2008). Além disto, porque os tumores recidivados têm maior extensão subclínica do que 

os primários (Breuninger et al., 1991, Hendrix et al.,  1996) e, consequentemente, necessitam 

de maiores margens cirúrgicas (Breuniger et al, 1991). Por isso, acreditamos que tumores 

primários e recidivados devem ser abordados diferentemtnte e consideramos como 

fundamental a informação da história de tratamento prévio, visto que ela indica qual a rotina 

deve ser aplicada. 

Quando comparamos a rotina para tratamento cirúrgico dos tumores primários 

(Fihuras 4 e 5 p.30) com a dos recidivados, percebe-se que para os tumores recidivados 

indicamos maiores margens cirúrgicas, mais cirurgias com controle histoógico intraoperatório 

das margens a mais CMM.  Isso porque já está comprovado que a taxa de cura dos tumores 

primários é superior à dos previamente tratados (Rowe et al., 1989 – b), que os tumores 

recidivados têm tendência a se tornarem mais agressivos (Lang et al.,1986) e que tumores 

recidivados têm maior extensão subclínica (Breuninger et al., 1991; Hendrix et al., 1996). Por 

isso consideramos imprudente tratarmos os tumroes recidivados da mesma forma do que os 

primários. 

Em relação as margens cirúrgicas, na literatura, para tumores primários, alguns 

autores indicam margens de 3mm para tumores pequenos (Bisson et al., 2002; Thomas et al., 

2003), porém a maioria indica margens de 4mm para CBCs bem delimitados e pequenos 

(Kimay-Asadi et al., 2005; Wolf et al., 1987;  Thomas et al., 2003). Dandurand et al 

(Dandurando et al., 2006) indicam margens entre 3 e 4 mm para CBCs de bom prognóstico, 

pelo menos de 4mm para os de prognóstico intermediários e entre 5 e 10mm para os de 

prognóstico ruim. Em relação aos tumores de alto risco ou recidivados, a literatura é mais 

escassa ainda, sendo que encontramos indicação de margens de 5mm (Pichardo-Velazquez et 

al., 2004) ou de 8mm (Schell et al., 2014) para os tumores de alto risco.   

Nos indicamos margens entre 3 e 6 mm para os tumores primários e entre 5-8 mm 

para os recidivados, de acordo com as características das lesões. Nossas margens são similares 

às previamente estabelecidas na literatura, por isso acreditamos que a estratificação das lesões 

adota seja o diferencial para nossa elevada taxa de cura.  

A análise histológica transoperatória geralmente é feita pela técnica de congelação, 

mas ela também pode ser feita através da parafina, com cirurgia em dois tempos (a lesão é 
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retirada, o material é encaminhado para análise histológica e o defeito cirúrgico é reparado, 

posteriormente, em outro dia). Ambas as técnicas são amostrais, sendo que menos de 1% a 

35% da peça é analisada (Cernea, 2001), mas há relatos de boas taxas de cura com CBCs 

perioculares e a utilização destas técnicas para controle das margens. Khandwala et al 

(Khandwala et al., 2009) obtiveram taxa de recidiva, com seguimento de 5anos, de 2,15% 

para CBCs primários excisados com margens de 2mm e de 14,2% para os recidivados, 

excisados com margens de 3mm e cirurgia em dois tempos.  Wong et al (Wong et al., 2002) 

obtiveram taxa de recidiva, com seguimento de 5 anos, de 2,5% para CBCs primários e de 

4,4% para os recidivados, excisados com margens de 2-4mm e controle das margens por 

congelação. 

 A exérese com controle histológico intraoperatório das margens foi incorporada a 

nossa rotina de tratamento porque ela tende a melhorar os índices de cura da cirurgia 

convencional, já que permite que, caso seja identificado tumor residual, as margens cirúrgicas 

sejam ampliadas até confirmação histológica de retirada total da lesão. No grupo de tumores 

primários tratados de acordo com a rotina por cirurgia convencional, 62,4% foram submetidos 

à análise histológica transoperatória das margens e no grupo dos recidivados, 70,2% dos 

casos. Não foi observada nenhuma nova recidiva neste grupo de tumores recidivados, em 

contra partida, todos os tumores primários que recidivaram foram submetidos à análise 

histológica intraoperatória e em nenhum dos casos, esta análise identificou tumor residual.  

Esta constatação, aparentemente controversa, está de acordo com a afirmação que o estudo 

por congelação é amostral e que geralmente menos de 1% (chegando até 35%) da peça é 

analisada (Cernea, 2001). 

Embora não tenha sido um dos objetivos desse estudo avaliar as lesões que foram 

excluídas porque foram submetidas a tratamento não cirúrgico, cabe ressaltar que, para 

tumores superficiais, em pacientes de baixo risco, o tratamento tópico é uma opção 

terapêutica (NCCN 2013, Hauschild et al., 2008) e apresenta bom grau de recomendação 

(Telfer et al., 2008).  

 

7.3. CASOS DE RECIDIVA DA ROTINA 

 

A taxa global de recidiva dessa pesquisa foi de 0,57% (3 de 521), tendo sido de 

0,43% (2 de 459) para os tumores primários e de 1,61% (1 de 62) para os recidivados. 

Apesar de nessa persquisa ter sido constatada uma discreta prevalência no pacientes 

do sexo feminino, os casos de recidiva ocorrem mais nos homens (2 em 3).O subtipo 
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histológico predominante nesta pesquisa foi o nodular e, apesar desta informação não estar 

disponível para todos os casos recidivados, o mais prevalente também foi o nodular. Este 

achado é contrário aos relatos prévios de maior tendência a recidiva dos tipos agressivos 

(Bumpous et al., 2000; Kyrgidis et al., 2010). A grande maioria das recidivas dessa pesquisa 

(71,4%) ocorrem em lesões localizadas no nariz, que é considerada uma área de alto risco 

(Huang et al., 2004; Conolly et al., 2012) e também já foi relatada por outros autores como o 

local com as maiores taxas de recidiva (Hussin et al.,  2003; Santiango et al., 2010).  

Para CBCs primários, há relato de recidiva em 5 anos, de 1% para CMM e  de 10,1% 

para cirurgia convencional. Para tumores recidivados, esta taxa é de 5,6% para CMM e de 

17,4% para cirurgia excisional (Batra et al., 2002). Mosterd et al (Mosterd et al., 2008), em 

um estudo prospectivo, randomizado, com 5 anos de seguimento, obtiveram taxa de recidiva 

de 4,1% para tumores primarios tratado por ciruria convencional e 2,5% para os tratados por 

CMM. Para os tumores recidivados, obtiveram recidiva de 12,1% para os tratados por cirurgia 

convencional e de 2,4% para os tratados por CMM. Cigma et al (Cigma et al., 2011), 

excisando CBCs com margens entre 3 e 10mm, conforme a localização, obtiveram 2,67% de 

recidiva.Wetzig et al (Wetzig et al., 2010), relatam recidiva em 5 anos de 0,5% para tumores 

primários e de 2,9% para os recidivados utilizando exérese com completo controle histológico 

através de cortes de parafina. Rowe  et al obtiveram recidiva em 5 anos de 1% para CBCs 

primários (Rowe et al., 1989 – b)  e de 5,6% para os recidivados (Rowe et al., 1989 – a) 

excisados com técnicas micrográficas. Alguns estudos envonvendo CBCs perioculares, 

excisados com controle histológico transoperatório das margens, relatam taxas de recidiva de 

2,15% (Khandwala et al., 2005) e 9,7% (Conway et al., 2004) para tumores primários e de 

4,4% (Wong et al., 2002) e 14,2% (Khandwala et al., 2005) para os recidivados. Embora 

nosso resultado tenha sido similar aos obtidos com a CMM, não consideramos o sacrifício de 

pele sã que, embora não testado, é superior ao que seria com as técnicas microgáficas, como 

já demonstrado por Muller et al (Muller et al., 2009) que em um estudo randomizado obtive 

defeito médio de 111,6mm² para CBCs nodulares pequenos tratados por CMM e de 187,7mm² 

para os tratados por cirurgia convencional. 

Na tabela abaixo (Tabela 8), estão resumidos os principais trabalhos que relatam taxa 

de recidiva com cirurgia convencional e com as CMM em um seguimento médio de 5 anos. 

Quando comparamos estes resultados com os obtidos nessa pesquisa, percebemos que os 

resultados desse estudo são similares aos obtidos com as técnicas mmicrográficas em outros 

estudos. 
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Tabela 8. Taxa de recidiva de diferentes estudos 

 

 

7.4. PERCEPÇÃO DOS PACIENTES EM RELAÇÃO AO TRATAMENTO EFETUADO 

 

O índice global de satisfação, foi igual ou maior a 9 para 93,7% (104 de 111) dos 

pacientes, sendo que apenas 0,9% ficaram insatisfeitos com a cirurgia e 8%, com a cicatriz.  

Apesar da grande maioria destes pacientes terem sido tratados através de cirurgia 

convencional, na qual d dano a pele sã costuma ser maior do que com as técnicas 

micrográficas, o resultado em relação ao índice global de satisfação dos pacientes, bem como 

o da satisfação com a cicatriz foram muito expressivos, tanto na avaliação dos pacientes, 

quanto na percepção do observador neutro. 

Isto foi verificado entre os pacientes que se disponibilizaram a fazer a consulta de 

revisão com o observador neutro. Pode ser que este resultado esteja superestimado, pois 

podemos considerar que apenas se disponibilizaram a retornar para a consulta de revisão os 

pacientes que ficaram satisfeitos com o tratamento. 
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8. CONCLUSÃO 

 

 Desta forma, percebe-se que os índices de cura alcançados por esta rotina, nesse 

grupo de pacientes estudados, foram bem semelhantes aos encontrados em estudos que se 

utilizou a CMM. 

 A rotina proposta foi eficaz tanto em termos de cura quanto em relação à estética e a 

satisfação dos pacientes tratados nesse estudo e, possivelmente, poderá ser igualmente útil 

para orientar o tratamento do CBC em locais com pouco acesso a CMM, como o Brasil 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Abulafia J. Epiteliomas cutâneos. Separata de An. Bras. Dermatol. 1962;38(3/4):14-31  

Aguayo-Leiva IR, Rios-Buceta L, Jaen-Olasolo P. Tratamiento quirúrgico vs no quirúrgico 

em el carcinoma basocelular. Actas Dermosifiliogr 2012;101(8):683-692 

 

AlessiL E, Venegoni L, Fanoni D, Berti E. Cytokeratin profile in basal cell carcinoma. Am J 

Dermatophatol 2008;30(3):249-255 

 

Bale AE, Galiani MR, Leffell DJ. Nevoid Basal Cell Carcinoma. J Invest Dermatol 

1994;103(5); 126S-130S 

 

BarianiA RL, Nahas FX, Barbosa MVJ, Farah AB, Ferreira LM. Basal cell carcinoma: an 

updated epidemiological and therapeutically profile of an urban population. Acta Cir. Bras. 

[serial on the Internet]. 2006 Apr [cited 2013 Mar 20] ; 21(2): 6673. Available from: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010286502006000200003& 

lng=en. http://dx.doi.org/10.1590/S010286502006000200003. 

 

Bart RS, Schrager D, Kopf AW, Bromberg J, Dubin N. Scalpel excision of basal cell 

carcinoma. Arch Dermatol 1978;114:739-742 

 

Bath-HextallA F, Bong J, Perkins W, Williams H. Interventions for basal cell carcinoma of 

the skin: systematic review. BMJ. Sep 25, 2004; 329(7468): 705 

 

Batra SR, Kelley LC. Predictors of extensive subclinical spread in nonmelanoma skin câncer 

treated with Mohs Micrographic Surgery. Arch Dermatol. 2002; 138:1043-1051 

 

Bisson MA, Dunkin CS, Suvarna SK, Griffthis RW. Do plastic surgeons resect basal cell 

carcinomas too widely? A prospective study comparing surgical and histological margins. Br 

J Plast Surg 2002;55:293-297 

Bogdanov-Berezovski A, Cohen AD, Glesinger R, Cagnano E, Krieger Y, Rosenberg L. Risk 

factors for incomplete excision of basal cell carcinoma. Acta der Venereol. 2004;84:44-47 

 

Bogelund FS, Philipsen PA, Gniadecki R. Factors affecting the recurrence rate of basal cell 

carcinoma. Acta Derm Venereol 2007;87:33034 

Bolognia JL, Lorizzo JL, Rapini R. Dermatologia. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, 2 

volumes 

 

Boulinguez S, Grison-Tabone C, Lamant L, Valmary S, Viraben R, Bonnetblanc JM, et al.. 

Histological evolution of recurrent basal cell carcinoma and therapeutic implications for 

incompletely excised lesions. Br J Dermatol 2004;151:623-626 

 

Breuninger H, Dietz K. Prediction of Subclinical Tumor Infiltration in Basal Cell Carcinoma. 

J Dermatol Surg Oncol. 1991;17:574-578 

 



53 

 

Brody I. Contributions to the histogenesis of basal cell carcinoma. J Ultrastruct Res. 

1970;33(1):60-79 

Bumpous JM, Padhya TA, Barnett SN. Basal cell carcinoma of the head and neck: 

identification of predictors of recurrence. ENT:Ear, Nose and Thorat J 2000;79(3):200-202 

 

Carbucci M, Bozzetti M, Foscolo AM, Betti R. Margin Detection using digital dermatoscopy 

improves the performance of traditional surgical excision of basal cell carcinoma of the head 

and neck. Dermatol Surg 2011;37:280-285 

 

Careana G, Giardini R. Dermoscopy-guided surgery in basal cell carcinoma. JEADV 

2010;24:1395-1399 

 

Cernea, S. Remoção dos Carcinomas Basocelulares. Considerações para a escolha do método 

terapêutico. Jornal da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. 2001;29:8 

 

Chinem VP, Miot HA. Epidemiologia do Carcinoma Basocelular. An Bras Dermatol. 

2011;86(2):292-305 

 

Cigna E, Tarallo M, Maruccia M, Sorvillo V, Pollastrini A, Scuderi N. Basal cell carcinoma: 

10 years of experience. Journal of Skin câncer. 2011, article ID 476362, 5pages,2011 

Conolly SM, Baker DR, Coldiron BM, Fazio MJ, Storrs PA, Vidimos AT, et al. 

AAD/ACMS/ASDA/ASMS 2012 Appropriate use criteria for Mohs Micrographic Surgery: a 

report of the American Academy of dermatology, American College of Mohs Surgery, 

American Society for dermatologic Surgery Association, and the American Society for Mohs 

Surgery. Dermatol Surg 2012;38:1582-1603  

 

Conway RM, Themel S, Holbach LM. Surgery for primary basal cell carcinoma including the 

eyelid margins with intraoperative frozen section control: comparative interventional study 

with a minimum clinical follow up of 5 years. Br J Ophthamol 2004;88:236-38 

 

Correia MPD. Expressão de marcadores de proliferação e apoptose em diferentes formas de 

carcinoma basocelular humano. Juiz de Fora, 2007. 60f. Tese (Mestrado  em Saúde Brasileira) 

– Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2007 

 

Crowson AN, Magro CM, Kadin M, Stranc M. Differential expression. Of bcl-2 oncogene in 

human basal cell carcinoma. Hum Pathol 1996;27:355-359 

Crowson AN. Basal cell carcinoma: biology, morphology and clinical implications. Mod 

Pathol 2006;19:S127-S147 

 

Dandurand M, Petit T, Martel P, Guillot B. Management of basal cell carcinoma in adults. 

Clinical practice guidelines. Eur J Dermatol 2006;16940;394-401 

 

Emmett AJJ. Surgical analysis and biological behavior of 2277 basal cell carcinomas. ANZJ 

Surg 1990;60:855-863 

 



54 

 

Farhi D, Dupin N, Palangie A, Carlotti A, Avrill MF. Incomplete Excision of Basal cell 

carcinoma: rate and associated factors among 362 consecuive cases. Dermatol Surg 

2007;33(10):1207-1214 

Fleischer AB, Feldman SR, Barlow JO, Zheng B, Hahn HB, Chuang TY, et al. The specialty 

of the treating physician affects the likehood of tumor-free resection margins for basal cell 

carcinoma: Results from a multi-institutional retrospective study. J Am Acad Dermatol. 

2001;44(2):224-230 

 

Gailani MR, Leffell DG, Zielger A, Cross EG, Brash DE, Bale AE. Relathionship between 

sunlight exposure and treatment of basal cell carcinoma. J Nat Cancer Inst. 1996;88:349-354 

 

Gulleth Y, Goldberg N, Silverman RP, Gastman BR. What is the Best Surgical Margin for a 

Basal Cell Carcinoma: A MetaAnalysis of the Literature. Plast Reconstr Surg 2010; 

126(4):1222-1231  

 

Hansen C, Wilkinson D, Hansen M, Soyer P. Factors contributing to incomplete excision of 

nonmelanoma skin câncer by Australiann general practitiioners. Arch dermatol 

2009;145(11):1253-60 

  

Hauschild A, Breuninger H, Kaufmann R, Kortmann R, Schwipper V, Werner J, et al. Short 

German guidelines: Basal cell carcinoma. JDDG 1860 6024/2008/Suppl 1, vol 6: 52-54 

 

Haws AL, Rojano R, Tahan SR, Phung TL. Accuracy of biopsy sampling for subtyping basal 

cell carcinoma. J Am Acad Dermatol 2012;66(1):106-111 

 

Hendrix JD, Parlette HL. Duplicitous growth of infiltrative basal cell carcinoma. Analysis of 

clinically undetected tumor extent in a paired case-control sutdy. Dermatol Surg 1996; 

22:535-39  

 

Huang CC, Boyce SM. Surgical Margins of excision for basal cell carcinoma and squamous 

cell carcinoma. Semin Cutan Med Surg 2004;23:167-173 

 

Hussain M, Earley MJ. The incidence of incomplete excision in surgically treated basal cell 

carcinoma: a retrospective clinical audit. Ir Med J 2003;96(1):18-20 

 

INCA-a org. (Internet). Brasil:  Instituto Nacional do Câncer. Available from: 

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/pele_nao_melanoma. 

Acessado em 13/04/2014 às 21:15 

 

INCA- b org. (Internet). Brasil: Instituto Nacional do Câncer Available from:   

http://www.inca.gov.br/estimativa/2014/sintese-de-resultados-comentarios.asp. Acessado em 

13/04/2014 às 21:25 

 

James WD, Berger TG, Elston DM. Andrews Doenças da Pele Dermatologia Clinica. 10 ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier. 2006. 957 p. 

 

Kadunc B, Palermo E, Addor F, Metsavaht L, Rabello L, Mattos R, et al. Tratado de Cirurgia 

Dermatológica, Cosmiatria e Laser da Sociedade Brasileira de Dermatologia. 1 ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2012. 944 p. 

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/pele_nao_melanoma
http://www.inca.gov.br/estimativa/2014/sintese-de-resultados-comentarios.asp


55 

 

 

Khandwala MA, Lalchan S, Chang BYP, Habib M, Chakrabarty A, Cassells-Brown A. 

Outcome of periocular basal cell carcinoma managed by overnight paraffin section. Orbit 

2005;24:243-47 

 

Kimyai-Asadi A, Alam M, Goldberg LH, Peterson SR, Silapunt S, Jih MH. Efficacy of 

narrow margin excision of welldemarcated primary facial basal cell carcinoma. J Am Acad 

Dermatol 2005;53(3):464-468 

 

Kyrgidis A, Vahtsevanos K, Tzellos TG, Persa X, Kyriaki K, Konstantinos A, et al. Clinical, 

histological and demographic predictors for recurrence and second primary tumours of head 

ans neck basal cell carcinoma- A 1062 patient-cohort study from a tertiary câncer referral 

hospital. EJD. 2010;20(3): 276-82 

 

Kopke LFF, Schmidt SV. Carcinoma basocelular. An bras Dermatol 2002;17(3):249-282 

Kopke LFF, Andrade Filho JS, Bastos JCF, Gouvea OS. Margem de segurança: um conceito 

antigo e relativo. Na Bras Dermatol 2005;80(3):279-286 

Kopke LFF, Tarlè R, Cernea S. Cirurgia Micrográfica. Available from: 

www.mohs.com.br/cirurgia-micrografica-de-mohs.pdf 2009 

Krüger K, Blume-Peytavi U, Orfanos CE. Basal cell carcinoma possibly originates from the 

outer root sheath and/or the bulge region of the vellus hair follicle. Arch Dermatol Res 

1999;291(5):253-259 

Kuijpers DIM, Thissen MRTM, Neumann MHA. Basal cell carcinoma – treatment options 

and prognosis,a scientific approach to a common malignancy. Am j Clin Dermatol 

2002;3(4):247-259 

Kumar P, Orton CI, McWilliam LJ, Watson S. Incidence of incomplete excision in surgically 

treated basal cell carcinoma: a retrospective clinical audit. Br J Plast Surg 2000;53:563-566 

 

Kumar P, Watson S, Brain AN, Davenport PJ, McWilliam LJ, Banarjee SS, et al. Incomplete 

excision of basal cell carcinoma: a prospective multicentre audit. Br J Plast Surg 

2002;55:616-622 

Lang PG, Maize JC. Histologic evolution of recurrent basal cell carcinoma and treatment 

implications. J Am Acad Dermatol 1986;14(2):186-196 

 

Lee JC, Higgins W, Cruz AP, Dufresne RG Jr. Characteristics of Basal Cell carcinoma of the 

Lip Treated Using Mohs Micrographic Surgery. Dermatol Surg 2012;38(12);1956-1961 

 

Macbeth A E, Grindlay DJC, Williams HC. (2011), What’s new in skin cancer? An analysis 

of guidelines and systematic reviews published in 2008–2009. Clinical and Experimental 

Dermatology, 36: 453–458. doi: 10.1111/j.1365-2230.2011.04087.x 

 

Macfarlone L, Waters A, Evans A, Affeck A, Fleming C. Seven years’ experience of Mohs 

micrographi surgery in a UK centre, and development of a UK minimum dataset and audit 

standards. Clin Exp Dermatol. 2013;38(3):262-269 

 

http://www.mohs.com.br/cirurgia-micrografica-de-mohs.pdf


56 

 

Macomber WB, Wang MKH, Sullivan JG. Cutaneous epithelioma – a study of 853 lesions. 

Plast Reconstr Sur 1959; 24(6):545-562 

 

Malik V, Goh KS, Tan A, Downey D, O´Donovan D. Risk and outcome analysis of 1832 

consecutively excised basal cell carcinoma´s in a tertiary referral plastic surgey unit. J Plast 

Reconstr Aesthetic Surg 2010;63(12):2057-2063 

 

Malone JP, Fedok FG, Maloney ME. Basal cell carcinoma metastatic to the parotid: report a 

new case and review of the literature. Ear Nose Throat J. 2000, Jul; 97(7):51.-5,518-519 

 

Mantese SAO, Berbert ALC, Gomides MDA, Rocha A. Carcinoma basocelular-análise de 

300 casos observados em Uberlândia-MG. An Bras Dermatol 2006;81(2):136-142 

 

Markey AC, Lane EB, Macdonald DM, Leigh IM. Keratin expression. In basal cell 

carcinomas. Br J Dermatol 1992;126(2):154-160 

 

Messina MCL, Valente NYS, Castro LGM. É a biópsia incisional útil na classificação dos 

carcinomas basocelulares? An Bras Dermatol 2006;81(5):443-448 

 

Minelli L. Estudo estatístico do carcinoma basocelular em Londrina, Paraná, Brasil. An bras 

Dermatol 1987;62(5/6):321-325 

Mosterd KM, Krekels GAM, Nierman FHM, Ostertag JU. Surgiccal excision versus 

Mohs´micrografhic surgery for primary and recurrent basal-cell carcinoma of the face: a 

prospective randomized controlled trial with 5-years´follow-up. Available from: 

www.thelancet.com/oncology vol 9 dec 2008 

 

Moster KM, Thissen MRTM, Marion AMW, Nelemans PJ, Lohman BGPM, Seijlen PM, et 

al. Correlation between histological findings on punch biopsy specimens and subsequent 

excision specimens in recurrent BCC. J Am Acad Dermatol 2011;64(2):323-327 

Muller FM, Dawe RS, Moseley H, Fleming CJ. Randomized comparison of Mohs 

micrographic surgery and surgical excision for small nodular basal cell carcinoma: tissue-

sparing outcome. Dermatol Surg 2009;35:1349-1354  

Nagore E, Grau C, Molinero J, Fortea JM. Positive margins in basal cell carcinoma: 

relationship to clinical features and recurrence risk. A retrosceptive study of 248 patients. 

JEADV 2003;17:167-170 

Nasser N. Epidemiologia dos carcinomas basocelulares em Blumenau, SC, Brasil, de 1980 a 

1999. An Bras Dermatol 2005;80(4):363-368 

 

National Comprehensive Cancer Network (NCCN).Clinical Practice Guidelines in Oncology. 

Basal Cell and squamous Cell Skin Cancers. Version 1.2013 

 

Nunes DH. Carcinoma basocelular: estimativa da qualidade de vida, infiltrado inflamatório e 

avaliação das margens laterais após exérese por bisturi de lâmina dupla. Florianópolis, 2013. 

81 f. Tese (Doutorado em Ciências Médicas) – Centro de Ciências da Saúde. Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis,2013 

http://www.thelancet.com/oncology%20vol%209%20dec%202008


57 

 

Pichardo-Velázquez P, Domínguez-Cherit J, Veja-Memije M, Moreno-Coutiño G, Proy H. 

Surgical option for nonmelanoma skin cancer. Int J Dermatol 2004;43:148-150 

 

Pollack SV, Goslen JB, Sherertz EF, Jegasothy BV. The biology of basal cell carcinoma: a 

review. J Am Acad Dermatol 1982;7(5):569-577 

Rass K, Reichrath J. UV damage and repair in malignant melanoma and nonmelanoma skin 

câncer. Adv Exp Med Biol 2008;624:162-178 

 

Rippey JJ, Rippey E. Characteristics of incompletely excised basal cell carcinoma. MJA 

1997;166:581-583 

 

Rigel DS, Robins P, Friedman RJ. Predicting recurrence fo basal-cell carcinomas treated by 

microscopically controlled excision. J Dermatol Surg Oncol. 1981;7(10): 807-10 

 

Roozeboom MH, Mosterd K, Winnepenninckx VJL, Nelemans PJ, Kelleners Smeets. NWJ, 

(2012) Agreement between histological subtype on punch biopsy and surgical excision in 

primary basal cell carcinoma. JEADV. Doi:10.1111/j.14683083.2012.04608. 

 

Rowe - a DE, Carroll RJ, Day CL. Mohs surgery is the treatment of choice for recurrent 

(previously treated) basal cell carcinoma. J Dermatol Surg Oncol 1989;15:424-431 

 

Rowe - b DE, Carrol RJ, Day CL. Long term recurrence rates in previously untreated 

(primary) basal cell carcinoma: implications for patient followup. J Dermatol Surg Oncol 

1989;15(3);31528 

 

Russel EB, Carrington PR, Smoller BR. Basal cell carcinoma: A comparison of shave biopsy 

versus punch biopsy techniques in subtype diagnosis. J Am Acad Dermatol 1999;41(1):6971 

 

Salasche SJ, Amonette RA. Morpheaform basal cell epithelioma. A study of subclinical 

extensions series of cases. J Dermatol Surg Oncol 1981;7(5):387-394 

Samarasinghe V, Madan V, Lear JT. Focus on basal cell carcinoma. J Skin Cancer.2011. 

Article ID 328615, 5pages. Doi:10.1155/2011/328615 

 

Sanches FH, Estefan JL, Estefan LL. Cirurgia Micrográfica de Mohs: estudo de 93 tumores 

operados em um cenro de referência no Rio de janeiro.Surg Cosmet Dermatol 2013;5(3):206-

10 

Santiago F, Serra D, Vieira RF. Incidence and factors associated with recurrence after 

incomplete excision of basal cell carcinoma: a study of 90 cases. JEADV 2010;24:1421-1424 

 

Schell AE, Russel MA, Park SS. Suggested excision margins for cutaneous malignant lesions 

based on Mohs micrographic surgery. JAMA Facil Plastic Surgery 2013;15(5):337-343 

 

Schmit JV, Marques MEA, Chinem VP, Miot HM. Aumento da incidência de carcinoma 

basocelular em hospital universitário: 1999 a 2009. Na Bras Dermatol 2011;86(2):375-377 

 

Sexton M, Jones DB, Maloney ME. Histologic pattern analysis of basal cell carcinoma. Study 

of a series of 1039 consecutive neoplasms. J Am Acad Dermatol 1990; 23(6):1118-1126 



58 

 

Silverman MK, Kopf AW, Bart RS, Grin DM, Levenstein MS. Recurrence Rates of Treated 

Basal Cell carcinomas. Part 3: surgical excision. J Dermatol Surg Oncol 1992;18:471-476 

 

Skelton LA. The effective treatment of basal cell carcinoma. Br J Nurs. 2009;18:346,348-350 

 

Skin  Cancer  Prevention  Org  (Internet).  Skin  Cancer  Facts  with  Statistics  in  Sun  Safety 

Backgound.Available from: 

http://www.skincancerprevention.org/sites/default/files/publications/sun-safety-

background/dfd-skin-cancer-facts-statistics-2014.pdf  Acessado em 14/06/2014 às 15:20 

 

Souza CFD, Menegotto PF, Shibue JRT, Thome EP, Schmitt JV, Tarlé RG. Topografia do 

carcinoma basocelular e sua correlações com o gênero, a idade e o padrão hhistológico: um 

estudo retrospectivo de 1.042 lesões. An Bras Dermatol 2011;86(2):272-277 

 

Souza  RJSP, Mattedi A, Correa M, Rezende ML, Ferreira ACA. Estimativa do custo do 

tratamento do câncer de pele tipo não melanoma no Estado de São Paulo-Brasil. An Bras 

Dermatol. 2011;86(4):657-62 

Stolz W, Braun-Falco O, Bilek P, Landthaler M, Burgdorf WH, Cognetta AB. Atlas Colorido 

de Dermatoscopia. 2 ed. Rio de Janeiro, DiLivros, 2002, p224 

Telfer NR, Colver GB, Morton CA. Guidelines for the management of basal cell carcinoma. 

Br J Dermatol. 2008;159(1):35-48 

Teloh HA, Wheelock MC. Histogenesis of basal cell carcinoma. Arch Patol 1949;48(5):447-

461 

 

Thomas DJ, King AR, Peat BG. Excision margins for nonmelanotic skin cancer. Plast 

Reconstr Surg 2003;112 (1):57-63 

 

Zangaran M, Moghimbeigi A, Monsef AR, Teimourian H, Shojaei S. A clinicopathological 

survey of basal cell carcinoma in na Iranian population. J Dent Shiraz Univ Med Sci 

2013;14(4):170-177  

 

Zak-Prelich M, Narbutt J, Sysa-Jedrzejowska A. Envirommental risk factors predisposing to 

the development of basal cell carcinoma. Dermatol Surg 2004;30:248-252 

Wadhera A, Fazio M, Bricca G, Stanton, O. Metastatic basal cell carcinoma: a case report and 

literature review. How accurate is our incidence data Deermatol Online J. 2006;12:17 

 

Welsch MJ, Troiani BM, Hale B, Deltondo J, Helm KF, Clarke LE. Basal cell carcinoma 

characteristics as predictors of depth of invasion. J Am Acad Dermatol 2012;67(1):47-53 

 

Wetzig T, Woitek M, Eichhorn K, Simon JC, Paasch U. Surgical excision of basal cell 

carcinoma with complete margin control: outcome at 5-years follow-up. Dermatol 

2010;220:363-369 

 

Wong VA, Marshall JA, Whitehead KJ, Williamson RM, Sullivan TJ. Management of 

periocular basal cell carcinoma with modified en frozen section controlled excision. Ophthal 

Plastic and Reconstr Surg 2002;18(6):430-35 

 

http://www.skincancerprevention.org/sites/default/files/publications/sun-safety-background/dfd-skin-cancer-facts-statistics-2014.pdf
http://www.skincancerprevention.org/sites/default/files/publications/sun-safety-background/dfd-skin-cancer-facts-statistics-2014.pdf


59 

 

Wolberink EAW, Pasch MC, Zeiler M, van Erp PEJ, Gerritsen MJP. High discordance 

between punch biopsy and excision in establishing basal cell carcinoma subtype: analysis of 

500 cases. JEADV.2012.Doi:10.1111/j.14683083.2012.04628. 

 

Wolf DJ, Zitelli JA.h Surgical Margins for basal cell carcinoma. Arch Dermatol 1987;123: 

340-44 

 

Wu S, Han J, Li W, Li T, Qureschie AA. Basal-cell carcinoma incidence and associated risk 

factors in US women and men. Am J Epidemiol 2013;178(6):890-897 

 

Yalçin UK, Seçkin S. The expression of p53 and COX-2 in basal cell carcinoma, squamous 

cell carcinoma and actinic keratosis cases.Turk Patoloji derg 2012;28:119-127 

 


