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Resumo
OBJETIVO: O câncer de pele do tipo não melanoma (CPNM) é a neoplasia mais incidente no Brasil. A
exposição crônica aos raios ultravioleta é o maior agente implicado na indução do CPNM, seguido
da presença de fenótipos desfavoráveis. Objetivo deste trabalho foi o de avaliar o perfil
epidemiológico, clínico, anatomopatológico e a sobrevida global de pacientes portadores de CPNM
submetidos à ressecção da neoplasia primária. O conhecimento dos profissionais médicos que
prestam o atendimento primário e inicial também foi avaliado.
MÉTODOS: Análise retrospectiva de pacientes submetidos a tratamento cirúrgico do CPNM no
período de 01 de janeiro de 2008 a 30 de junho de 2010, totalizando 66 pacientes portadores de
carcinoma basocelular (CBC) e/ou espinocelular (CEC).
RESULTADOS: Predominaram pacientes (86,6%) com idade superior a 60 anos e com exposição
solar frequente (81,8%). Mais de 60% dos pacientes relatavam que não se protegiam dos raios
solares. As classes I, II ou III de Fitzpatrick corresponderam a 93,9% dos casos. Entre os CPNM,
62,1% das lesões estavam localizadas em face e 66,7% eram do tipo CBC. A SG dos pacientes foi de
92,6%. Quanto ao conhecimento dos profissionais médicos e aferido através de questionário
específico, a maioria demonstrou ter conhecimento correto em relação à incidência, características
clínicas e terapêuticas dos CPNM. Não houve diferenças estatisticamente significativas nas taxas de
SG em relação ao perfil de exposição (p=0,527), proteção aos raios UVB (p=0,583), tipo histológico
(p=0,319) e tamanho tumoral (p=0,868).
CONCLUSÃO: O perfil do paciente portador de CPNM é variado, predominando pacientes
portadores de carcinoma basocelular, pele clara, e que não fazem uso do filtro solar, sendo que a
sobrevida global desses pacientes não foi influenciada pelo tipo histológico, tamanho tumoral,
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exposição e proteção aos raios UVB. Além disso, os profissionais de saúde que prestam o
atendimento primário estão conscientes sobre as características do CPNM.
Descritores: Carcinoma de células escamosas; Carcinoma basocelular; Neoplasias cutâneas;
Sobrevida.

INTRODUÇÃO
O câncer de pele é caracterizado pelo crescimento anormal e descontrolado das células que
compõem a pele, as quais se dispõem formando camadas. Dessa maneira, os diferentes tipos de
câncer podem ser definidos de acordo com a camada afetada(1).
As neoplasias cutâneas são classificadas basicamente em câncer de pele tipo melanoma e não
melanoma (CPNM). Em 2010, foram estimados 490.000 novos casos de tumores cutâneos, sendo o
CPNM responsável por 96% dessas neoplasias. Além disso, o CPNM corresponde a 25% de todos os
tumores malignos registrados no Brasil(2,3).
A radiação ultravioleta (RUV), proveniente da exposição solar, é o maior agente ambiental
implicado na indução do CPNM. Também é considerado fator de risco para o desenvolvimento
desse tipo de câncer a presença de fenótipos desfavoráveis, representados pelos tipos de pele I e II,
segundo a classificação de Fitzpatrick, além da presença de cor clara dos olhos e cabelos, e de
sardas e nevos(4,5,6).
Além da exposição à RUV e do fenótipo, outros agentes são descritos, como a história familiar de
câncer de pele e a exposição ocupacional. Outros fatores de risco de menor importância, porém
reconhecidamente carcinogênicos, são o alcatrão, o arsênico e a radioterapia. A localização
preferencial são áreas de fotoexposição, principalmente em região de cabeça e pescoço, sendo
assim importante do ponto de vista estético(7,5,8,9).
Assim, a partir do conhecimento dos fatores de risco e da população mais exposta, as medidas de
prevenção e de rastreamento permitem um diagnóstico mais precoce, resultando em maiores
índices de cura e de sobrevida, assim como menor comprometimento estético.
O objetivo deste estudo foi avaliar o perfil epidemiológico, clínico, anatomopatológico e a sobrevida
global de pacientes portadores de câncer de pele tipo não melanoma submetidos à ressecção da
neoplasia primária. O conhecimento dos profissionais médicos que prestam o atendimento
primário e inicial também foi avaliado.

MÉTODOS
Informações epidemiológicas, clínicas e patológicas dos pacientes, foram coletadas dos prontuários
disponíveis nos arquivos de serviço médico do Serviço de Oncologia do Hospital Universitário
Evangélico de Curitiba (SOHUEC). O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Sociedade Evangélica de Curitiba sob número 12068/10.
Foram incluídos no estudo os pacientes tratados cirurgicamente do câncer de pele tipo não
melanoma e comprovado histologicamente. Pacientes com neoplasias de pele tipo melanoma,
sarcomas partes moles e com informações incompletas nos prontuários, foram excluídos do estudo.
Os laudos anatomopatológicos foram revisados por um único patologista.
Para a definição do tipo de pele, foi utilizada a classificação de Fitzpatrick, enquanto que o
performance status foi avaliado pela escala do ECOG. Os dados anatomopatológicos analisados
foram os seguintes: tipo histológico, incluindo o CBC (Carcinoma Basocelular) e o CEC (Carcinoma
escamocelular/epidermoide), infiltração perineural, invasão vasculolinfática, profundidade e
tamanho tumoral.
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O questionário aplicado aos profissionais médicos, continha questões que avaliavam as
características básicas e mais frequentes das neoplasias de pele não melanoma. Através do
questionário, foi possível avaliar o conhecimento desses profissionais em relação à incidência,
características clínicas e terapêuticas dos tumores de pele.

Análise estatística
O tempo de seguimento foi calculado em meses e correspondeu ao intervalo de tempo decorrido
entre a data da cirurgia e a data do último seguimento clínico do paciente. Para a análise estatística,
foi empregado o SPSS (Statistical Package for Social Science) for Windows na versão 16.0. A
mensuração das variáveis quantitativas foi expressa pelas médias e respectivos desvios-padrão, e
as variáveis qualitativas pelas respectivas frequências absolutas e relativas. Na análise da sobrevida
global, foi empregada a técnica de Kaplan-Meier. A significância estatística foi avaliada pelo teste de
Logrank.

RESULTADOS
A tabela 1 demonstra as principais características em relação aos dados epidemiológicos.

Tabela 1 - Número e porcentagem de pacientes segundo dados epidemiológicos.
VARIÁVEL

CATEGORIA
Masculino
Feminino

N
33
33

%
50
50

Branco
Não branco

63
3

95,5
4,5

45

2
7
57

3
10,6
86,4

Profissão

Agricultor
Doméstica
Motorista
Pedreiro
Outras

17
12
8
5
24

25,8
18,2
12,1
7,6
36,4

Tabagismo

Não
Sim

43
23

65,2
34,8

Não
Sim

45
21

68,2
31,8

Exposição UVB

Não
Sim

12
54

18,2
81,8

Proteção UVB

Não
FPS
Chapéu

41
1
24

62,1
1,5
36,4

Total

66

100

Sexo

Raça

Idade

Antecedente
pele

>45 a 60
> 60

de

Ca
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A média de idade dos pacientes ao diagnóstico foi de 70,8 anos (mediana de 71), variando de 42 a
91 anos. Dois pacientes (3,0%) tiveram o diagnóstico antes dos 45 anos. Analisando a história
familiar, 52 (78,9%) não apresentavam antecedentes familiares de câncer de pele, enquanto 14
pacientes (21,1%) tinham um familiar de primeiro grau portador de câncer de pele.
Em relação à escolaridade, 41 pacientes (62,1%) concluíram até o quarto ano, 10 pacientes (15,2%)
concluíram o ensino fundamental e 11 pacientes (16,7%) eram analfabetos. Considerando a renda
familiar, 35 pacientes (53%) recebiam valores de até um salário mínimo e 29 pacientes (43,9%)
recebiam acima de um até cinco salários mínimos.
De acordo com a profissão, o agricultor foi entre as profissões dos pacientes que mais
frequentemente apresentou câncer de pele e que correspondeu a 17 casos (25,8%). As outras
profissões detectadas em 36,4% dos casos corresponderam a: professor (3,0%), carpinteiro (1,5%),
vendedor (1,5%), zelador (1,5%) e polícia principalmente.
O tabagismo foi quantificado de acordo com o número de maços-ano e assim distribuídos: 10
pacientes (43,5%) até 15 pack years, 5 pacientes (21,7%) >15 até 30 pack years e 8 pacientes
(34,8%) acima de 30 pack years.

Tabela 2 - Número e porcentagem de pacientes segundo dados clínicos.

VARIÁVEL

CATEGORIA
I-III
IV - VI

N
62
4

%
93,9
6,1

Doenças sistêmicas

Não
Sim

22
44

33,3
66,7

ECOG

0
1

60
6

91,9
8,1

Não
Sim

64
2

95
3,0

Face
Não face

41
25

62,1
37,9

Total

66

100

Fitzpatrick

Metástase
diagnóstico
Local da lesão

ao

Entre os sintomas mais frequentes e que corresponderam ao sintoma principal foram: sangramento
(25,8%), prurido (24,2%), dor (19,7%) e linfonodo (1,5%).
Os tipos de pele, segundo a classificação de Fitzpatrick, foram distribuídos da seguinte forma: 31
casos tipo I (47,0%), 18 tipo II (27,3%), 13 tipo III (19,7%), 3 tipo IV (4,5%) e 1 tipo VI (1,5%)
(Figura 1). A maioria dos pacientes apresentava doenças sistêmicas e que corresponderam a HAS
(45,5%), DM (4,5%), HAS e DM (9,1%) e outras (7,6%). Dois pacientes apresentaram metástase ao
diagnóstico, localizadas em sítio pulmonar.
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Figura 1. Distribuição dos casos segundo a principal classificação de tipos de pele.

Tabela 3 - Número e porcentagem de pacientes segundo dados anatomopatológicos.
VARIÁVEL
Tipo histológico

Infiltração perineural

Profundidade

CATEGORIA
CBC
CEC

N
44
22

%
66,7
33,3

Não
Sim

54
12

81,8
18,2

Derme superficial
Derme média
Derme profunda
Cartilagem
Total

23
24
18
1
66

34,8
36,3
27,4
1,5
100

O tamanho tumoral médio foi de 1,3 cm (mediana de 1,00), variando de 0,30 cm a 5,0 cm. O padrão
de crescimento estava disponível em somente oito laudos anatomopatológicos e distribuídos da
seguinte forma: três casos eram de padrão expansivo (4,5%) e cinco Casos (7,6%) infiltrativo. Não
havia informações quanto à classificação de Broders para a definição do grau dos carcinomas
epidermoides.
Sobre o tempo de seguimento, a média foi de 19,16 meses (mediana de 17,33), variando de 4,11 a
115 meses. Ao término do estudo, 54 pacientes (81,8%) estavam vivos e assintomáticos, 10
pacientes (15,1%) foram considerados como perda de vista e dois pacientes (3,0%) tiveram morte
por câncer de pele.
Em relação ao questionário aplicado aos profissionais médicos, 94,4% responderam corretamente
sobre a incidência dos tumores de pele, 61,1% reconheceram as principais características dos
carcinomas basocelulares e 63% reconheceram corretamente as características dos carcinomas
epidermoides. Mais de 80% apontaram a cirurgia como a principal modalidade terapêutica dos
tumores de pele e 100% dos profissionais informaram corretamente os principais fatores
prognósticos determinantes da evolução dos pacientes.
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A sobrevida global (SG) dos pacientes foi de 92,6% em dois anos, conforme demonstrado na figura
2.

Figura 2. Curva de sobrevida global para pacientes portadores de câncer de pele.

Quando é analisada a SG de acordo com a exposição ao UVB, notam-se maiores taxas de SG para os
pacientes sem exposição em relação aos pacientes com antecedentes de exposição, embora esta
diferença observada não seja estatisticamente significativa (p=0,527) (Figura 3).

Figura 3. Curva de sobrevida global de acordo com exposição aos raios UVB.
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De forma semelhante à antecedente de exposição aos raios UVB, pacientes que relatavam proteção
aos raios UVB demonstraram maiores taxas de sobrevida em relação aos demais, embora as
diferenças não tenham sido estatisticamente significativas (p=0,583).

Figura 4. Curva de sobrevida global de acordo com proteção aos raios UVB.

Em relação ao tipo histológico, pacientes portadores de CBC tiveram SG em 2 anos de 95,7%,
enquanto que pacientes portadores de CEC tiveram de 80%, embora esta diferença observada
também não tenha sido estatisticamente significativa, pois p=0,319. O tamanho tumoral, analisado
em dois grupos (
1cm), também não demonstrou impacto nas taxas de sobrevida, pois
p=0,868. Ressalta-se que o tamanho e o tipo histológico não permitem a elaboração de figuras no
mesmo modelo supracitado devido ao número restrito de eventos adversos.

DISCUSSÃO
O câncer de pele tipo não melanoma é a neoplasia mais incidente no Brasil, segundo estimativa de
2010 do Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2010)(10). Apesar de raramente gerar metástases,
pode levar a deformidades físicas e piora da qualidade de vida, se não detectado e tratado
precocemente.
Em relação ao sexo e segundo dados do INCA, os carcinomas de pele não melanoma apresentam
uma incidência de 45,56 para cada 100.000 em homens e 30,8 para cada 100.000 em mulheres
(INCA, 2010)(10). Em outra pesquisa, observou-se índice de 59,6% para homens e de 40,4% para
mulheres (Estrada, 2009)(11). No presente estudo verificou-se igual proporção entre os sexos.
Em levantamento feito na região do estado da Bahia, verificou-se que na amostra selecionada,
94,3% tinham pele branca (Mutti, 2004) (12). No presente estudo, esse dado foi confirmado com
uma prevalência semelhante e de 95,5% de população de cor branca. A similaridade desses valores
indica que, apesar dos dois estados estarem situados em regiões distintas, a população de pele
branca continua sendo mais acometida, conforme bem estabelecido na literatura.
Em relação à idade, no levantamento realizado, a média de idade obtida foi de 70,8 anos (variando
de 42 a 91 anos). Esse valor se equivale ao encontrado por outro autor, que obteve média de 65,3
anos para CBC, e de 70,3 anos para CEC (Ferreira, 2008)(13). De acordo com a parcela de indivíduos
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com idade acima de 60 anos, obteve-se um percentual representativo de 86,4% da amostra,
concordando com a literatura, a qual aponta valores também elevados, de 68,4% para CBC e de
78% para CEC, condizentes com a exposição solar crônica e ocorrência de tumores cutâneos em
idade mais avançada (Ferreira, 2008)(13).
De acordo com a atividade laborativa, determinadas profissões expõem os trabalhadores aos raios
solares de maneira prolongada. Nesta série, a profissão mais associada aos tumores de pele foi a de
agricultor (25,8%), seguida de empregada doméstica (18,2%) e de motorista (12,1%). Em outra
análise realizada, verificaram-se em semelhança ao atual estudo, as atividades de empregada
doméstica (29,6%) e de lavrador (16,9%), entre as profissões mais afetadas pelos tumores
cutâneos (Mantese, 2006)(14).
Apesar do hábito de fumar estar associado ao surgimento de neoplasias em outros sítios, que não a
pele, na literatura pesquisada não foram encontrados estudos correlacionando o tabagismo ao
aparecimento do câncer de pele. No trabalho em questão, 34,8% dos pacientes tinha o hábito de
fumar, sendo que 34,8% destes fumavam acima de 30 packyears.
Sobre a variável exposição aos raios solares, observou-se que a 81,4% dos pacientes apresentava
exposição ao sol frequente e nos horários de maior intensidade. Em pacientes portadores de
tumores de pele não melanoma, outro autor identificou valores próximos e também elevados de
90% entre aqueles com exposição solar frequente e nos horários em que a luz solar incide mais
intensamente (Mantese, 2006)(14).
Verificou-se também que apenas uma pessoa (1,5%) usava fator de proteção solar (FPS)
regularmente, ao passo que a maior parte da amostra (62,1%) não fazia uso de qualquer tipo de
proteção. Não foram encontrados na literatura pesquisada dados estatísticos sobre meios de
barreira usados contra raios solares.
Na casuística analisada, verificou-se que 93,9% dos pacientes eram Fitzpatrick I, II ou III, assim
como observado na literatura, a qual afirma que pacientes de pele branca com Fitzpatrick I e II, ou
de origem européia apresentam maior risco de desenvolver câncer de pele (Nasser, 2005)(15,16,17).
Embora com frequência de 6,1%, também foram identificados casos de câncer de pele em pessoas
de pele não branca, com Fitzpatrick IV e VI. Em pesquisa realizada em Uberlândia, observou-se que
93% dos pacientes portadores de câncer de pele foram classificados como Fitzpatrick I, II ou III, e
7% como Fitzpatrick IV ou VI, valores bastante semelhantes à atual pesquisa (Mantese, 2006)(14). O
presente estudo demonstrou que a incidência de câncer de pele parece ser mais frequente entre
portadores de pele tipos I, II e III, e que a prevenção e atenção do médico deve ser estendida a todos
os tipos.
Os pacientes foram analisados de acordo com a exposição aos raios UVB, o qual é responsável pelo
eritema, pigmentação e principalmente alterações que induzem ao câncer, mas sabe-se atualmente
que os raios UVA também são carcinogênicos. Em decorrência do recente envolvimento dos raios
UVA, optou-se por considerar na análise e definição das variáveis, apenas os raios UVB. Os UVC não
foram considerados, pois são quase completamente absorvidos pela camada de ozônio, apesar de
também serem carcinogênicos (Almeida, 2010)(18,19,20). Além disso, sabe-se também que o CEC de
pele e da semimucosa do lábio aparecem devido à RUV acumulativa, ao contrário do CBC, que é
causado por RUV intermitente (Nasser, 2004)(21).
Neste trabalho, a maior parte das lesões investigadas estava localizada em áreas sujeitas à
exposição solar frequente, principalmente em região da face, correspondendo a um percentual de
62,1% do total das lesões. A literatura também aponta essa região como sendo a mais acometida,
sendo o principal local em 72% das vezes (Freitas, 2009)(22). Esse achado reforça a importância da
exposição solar como fator de risco, em decorrência da face ser um local bastante exposto ao sol.
Com relação aos sintomas referidos pelos pacientes, os mais relacionados foram sangramento
(25,8%), prurido (24,2%) e dor (19,7%), condizentes com os dados demonstrados pela literatura e
que contempla os principais sintomas. O crescimento da lesão pode estar presente em até 29,8%
dos casos (Machado Filho, 2002)(23).
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O tipo histológico encontrado com mais frequência nesta pesquisa foi o carcinoma basocelular
(66,7%), seguido pelo carcinoma epidermoide (33,3%). A maior prevalência do CBC em relação ao
CEC é embasada pela literatura, na qual o CBC corresponde a 73% dos tumores de pele não
melanoma e CEC a 27% (Freitas, 2009)(22).
O tamanho médio das lesões foi de 1,3cm (variando de 0,3 a 5,0cm). Em uma pesquisa, foi
verificado diâmetro médio de 1,9cm para CEC (Nunes, 2009)(24). Em outra análise, verificou- se
que 41% das lesões de CBC apresentavam diâmetro entre 0,5 e 1,0cm (Benedet, 2007) (25)
(Custódio, 2010)(26).
A ocorrência de dois casos de metástase identificada ao diagnóstico pode justificar a sobrevida
global encontrada de 92,6% em dois anos. Além disso, também se verificou que a sobrevida não foi
influenciada pela exposição à UVB ou pela proteção ao UVB. Em relação aos tipos histológicos, a
sobrevida global em dois anos para portadores de CBC foi de 95,7%, já para portadores de CEC a
taxa encontrada foi de 80%, embora essa diferença observada não tenha sido estatisticamente
significante (p=0,319), demonstrando que outros fatores prognósticos podem determinar a
evolução dos pacientes. Para outro autor, pacientes portadores de CEC apresentaram taxas de SG de
até 90% em 5 anos (Castillo, 2009)(27).
No estudo em questão, devido à sua natureza descritiva e ao curto tempo de seguimento (média de
19,16 meses), não foi possível afirmar se houve recorrências após o período observado. É possível
que uma casuística maior, com um tempo de seguimento mais abrangente, seja possível demonstrar
com maior significância essas diferenças observadas.
Em centros terciários de saúde, com atendimento especializado, os pacientes geralmente são
encaminhados por médicos pertencentes à atenção primária, já que esses profissionais são os
primeiros a entrar em contato com os tumores de pele.
A partir dos resultados obtidos, pode-se afirmar que os profissionais que atendem e prestam o
atendimento inicial apresentam um conhecimento menos aprofundado em relação à caracterização
dos tipos de tumores de pele, porém estão conscientes sobre a necessidade de diagnóstico e
tratamento precoce das lesões, conferindo maiores taxas de acerto. Em um estudo feito com
médicos não oncologistas, verificou- se que 51,42% dos profissionais reconheceram a importância
das medidas preventivas propostas pelo INCA, incluindo o encaminhamento precoce para centros
de referência em casos de lesões suspeitas, critério também verificado no presente estudo
(Tucunduva, 2004)(28) (INCA, 2002)(29).

CONCLUSÃO
O perfil do paciente portador de câncer de pele não melanoma é variado, predominando pacientes
portadores de carcinoma basocelular, de pele clara (Fitzpatrick I, II ou III) e que não fazem o uso do
filtro solar, sendo que a sobrevida global desses pacientes não foi influenciada pelo tipo histológico,
tamanho tumoral, exposição e proteção aos raios UVB. Além disso, os profissionais de saúde que
prestam o atendimento primário estão conscientes sobre as características principais das
neoplasias cutâneas não melanoma.

Abstract
BACKGROUND: Skin cancer of the non-melanoma (CPNM) is the most frequent cancer in Brazil.
Chronic exposure to ultraviolet rays is the main agent involved in the induction of CPNM, followed
by the presence of unfavorable phenotypes. Objective of this study was to evaluate the
epidemiological, clinical, pathological and overall survival of patients with CPNM resection of the
primary neoplasm. Knowledge of medical professionals who provide primary care and initial was
also evaluated.
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METHODS: Retrospective analysis of patients undergoing surgical treatment of CPNM between
January 1st 2008 and June 30th 2010, a total of 66 patients with basal cell carcinoma (BCC) and / or
squamous cell carcinoma (SCC).
RESULTS: patients (86.6%) aged 60 years old and frequent sun exposure (81.8%). Over 60% of
patients reported that they did not use to protect themselves from sunlight. Fitzpatrick classes I, II
or III accounted for 93.9% of cases. Among CPNM, 62.1% of lesions were located on the face and
66.7% were of the CBC type. The SG of the patients was 92.6%. Regarding knowledge of medical
professionals and measured by a specific questionnaire, the majority showed to have correct
knowledge about the incidence, clinical and therapeutic characteristics of CPNM. There was no
statistically significant differences in rates of SG in relation to exposure profile (p = 0.527), the
protection of UVB (p = 0.583), histology (p = 0.319) and tumor size (p = 0.868).
CONCLUSION: The profile of patients with CPNM is varied, predominantly patients with basal cell
carcinoma, white skin, and the ones who do not use sun block, being the overall survival of these
patients not influenced by histologic type, tumor size, exposure and to UVB protection. In addition,
health professionals who provide primary care are aware of the characteristics of CPNM.
Keywords : Carcinoma, Squamous Cell; Carcinoma, Basal Cell; Skin Neoplasms; Survivorship (Public
Health).
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