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Os tumores mais comuns envolvendo o couro cabeludo incluem principalmente o carcinoma basocelular

(CBC) e o carcinoma espinocelular (CEC) [1]. O CBC possui uma frequência de 70-80% de casos na

população de tumoração em couro cabeludo, sendo o tipo mais comum [1]. Ele ocorre devido a longa

exposição solar sendo mais frequente em indivíduos de pele branca, cabelos e olhos claros e tem maior

incidência em idosos [1]. Dessa forma, tem crescimento lento e progressivo, no qual causa invasão e

destruição da pele no local acometido, raramente se disseminando pelo organismo [1] [2].

O CEC, responsável por 25% dos casos de tumoração em couro cabeludo, é o segundo mais comum,

com uma incidência de 7 a 11 % [2]. Entre os fatores de risco para o desenvolvimento do carcinoma

espinocelular estão a exposição aos raios ultravioleta, infecção pelo papilomavírus humano (HPV),

tabagismo e áreas com inflamação crônica [2]. Com efeito, o CEC é mais agressivo por invadir estruturas

mais profundas, causando destruição local significativa [2].

Várias técnicas de tratamento podem ser utilizadas e a escolha da terapia vai depender de fatores como

tamanho do tumor, localização, idade e estado de saúde do paciente, entre outros [3]. Fatores que indicam

maior gravidade no CBC e no CEC incluem tumores recorrentes, margens clínicas mal definidas, pacientes

imunossuprimidos (por exemplo, transplantes), aparecimento em área de radioterapia anterior e invasão

perineural demonstrada histopatologicamente [3]. Assim, deve-se retirar o tumor com margens livres de

comprometimento neoplásico [3].

Diferentes tipos de cirurgias podem ser realizadas no tratamento do CBC, como curetagem e

eletrodissecação, excisão e a cirurgia de Mohs [3]. Essa última é especialmente útil no tratamento de

tumores grandes, tumores com bordas não definidas e tumores em locais específicos como o couro

cabeludo [3].

Nesse estudo reportamos uma técnica para excisão com margens livres de tumor do couro cabeludo

baseada na técnica de exérese, que tem como vantagem a preservação máxima do tecido sadio.

DESCRIÇÃO DO CASO 

Paciente masculino, 64 anos, procurou atendimento em consulta eletiva com cirurgião plástico com

queixa principal de lesão dolorosa em couro cabeludo com crescimento progressivo nos últimos 12 meses.

Em história pregressa, paciente negava histórico de outras lesões, comorbidades, tabagismo ou etilismo. Ao

exame dermatológico, foi encontrada lesão tumoral ulcerada vegetante, com bordas elevadas, de

aproximadamente 5 cm de diâmetro, na região parietal (figura 1). Ao exame físico, ausência de

linfonodomegalias.

[1]VIEIRA, Victor Maia; JOUBERT, Umberto. Carcinoma Espinocelular em couro cabeludo: relato de 

caso. Temas em Saúde, v. 19, n. 4, p. 65-76. 2019.

[2]CHINEM, Valquiria Pessoa; MIOT, Hélio Amante. Epidemiologia do carcinoma basocelular. Anais 

Brasileiros de Dermatologia. Sociedade Brasileira de Dermatologia, v. 86, n. 2, p. 292-305. 2011.

[3]TOVO, L.F.R. et al. Carcinoma basocelular. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Dermatologia. 

2002.

REFERÊNCIAS

Diante dos aspectos apresentados, o retalho e a técnica de avanço e rotação fasciocutânea do couro

cabeludo com marcação em S, utilizada para a retirada do tumor em couro cabeludo do paciente,

confirmado como CEC, apresenta vantagens como a máxima preservação do tecido sadio além de um

melhor aspecto estético. Os retalhos de avanço são mais empregados em cirurgias reparadoras. Por se tratar

de um tumor em couro cabeludo, local onde a mobilidade e elasticidade do tecido é nula e há grande tensão

tecidual, essa técnica favorece a aproximação das bordas. No entanto, essa técnica exige uma maior

capacitação por parte do profissional que realiza exérese, uma vez que é bastante complexa e demanda

conhecimento.

CONCLUSÃO

Paciente foi reavaliado ambulatorialmente após 21 dias de pós-operatório, apresentando ferida sem evidências

de sofrimento, com bom aspecto no geral (figura 3), quando houve retirada das suturas. Após evolução de três

meses foi realizada outra avaliação, com lesão completamente cicatrizada e de excelente aspecto estético.

Resultado anatomopatológico como revelou margens cirúrgicas livres de neoplasia. Diante de orientações do

cirurgião responsável pelo procedimento, o paciente foi encaminhado para oncologia, que não indicou tratamento

adicional.

Figura 1- Lesão vegetante; Figura 2- abcesso de mobilidade cutânea após a exérese da lesão com margens de

segurança adequadas; Figura 3- Avanço propriamente dito; Figura 4- Sutura; Figura 5- Evolução sem

intercorrências e ótimo resultado estético

RESUMO

Introdução: Os tumores mais comuns envolvendo o couro cabeludo são o carcinoma basocelular (CBC) e

o carcinoma espinocelular (CEC). Nesse estudo reportamos uma técnica para excisão com margens livres

de tumor do couro cabeludo que tem como vantagens a preservação máxima do tecido sadio além de

ótimo resultado estético. Descrição do Caso: Paciente masculino, 64 anos, procurou atendimento médico

eletivo queixando-se de lesão dolorosa em couro cabeludo com crescimento progressivo nos 12 meses

anteriores. Ao exame histopatológico de biópsia incisional diagnosticou-se CEC. Foi realizada exérese da

lesão, com amplo retalho fasciocutâneo de avanço e rotação com marcação em S, em região

frontotemporal, para possibilitar cicatrização por primeira intenção. O pós-operatório evoluiu sem

intercorrências, com retalho viável e boa cicatrização da ferida, sem alteração sensorial local. Discussão:

Dentre os principais retalhos utilizados na cirurgia reparadora estão os de avanço, que propiciam a

mobilidade de tecido em regiões de grande tensão e difícil aproximação das bordas da ferida cirúrgica.

Conclusão: O retalho e a técnica de avanço e rotação fasciocutânea do couro cabeludo com marcação em

S propicia grande preservação do tecido sadio além de um ótimo aspecto estético. No entanto, a

complexidade da técnica demanda que a mesma seja realizada por profissional adequadamente

capacitado.

Ao exame histopatológico de biópsia incisional confirmou-se o diagnóstico de CEC. Além disso, apresentou

tomografia de crânio que não demonstrou invasão óssea. Dessa forma, optou-se pela conduta de exérese de lesão

vegetante de 4 cm de diâmetro, com margens de segurança de 1,3cm, seguindo marcação já delimitada pelo

cirurgião plástico no pré operatório. Foi realizado retalho de amplo avanço de pele, em região frontotemporal,

utilizando a técnica de avanço e rotação fasciocutânea do couro cabeludo, com marcação em S. As áreas de

incisão foram fechadas com sutura para aproximação das bordas e cicatrização por primeira intenção. A sutura

utilizada foi de pontos simples, com fio de Nylon 3.0, para promoção de rigorosa hemostasia e fechamento

adequado do retalho, tendo em vista ser uma região de grande tensão tecidual.

Após sete dias de pós-operatório, havia evidências de melhora do aspecto da ferida que encontrava-se íntegra,

sem flogose, sem secreção, sem sangramento, com retalho viável e tecido fibroso evidenciando boa cicatrização

(figura 2). Além disso, não apresentava nenhuma alteração sensorial local.
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