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1. Epidemiologia
O câncer de pele não melanoma é o mais incidente no ser humano, tanto nos 

homens quanto nas mulheres. O CEC representa cerca de 20% dos tumores 

cutâneos, com incidência estimada para 2008 pelo INCA em 23.000 casos, ou 

12/100.000hab, com distribuição semelhante para homens e mulheres. A 

incidência mundial é de mais de um milhão de casos de câncer de pele, sendo 

mais de 250.000 de CEC com predominância para o sexo masculino.

 É o tumor cutâneo de maior incidência na raça negra, o segundo mais incidente 

nos caucasianos e é mais prevalente nos idosos1,2,3. 

 A incidência aumentou de 50 a 200% nos últimos 10 a 30 anos e dobra a cada oito 

a dez graus de latitude em direção ao Equador2,4 .

 A incidência ajustada para a idade é de 100 a 150 / 100.000 hab / ano5, sendo dez 

vezes maior entre os que têm mais de 75 anos de idade. Causa cerca de 2.500 

mortes por ano nos EUA5.

 O fator comportamental mais importante é a história de queimaduras solares na 

infância3

.

2. Fisiopatologia

  Sua etiologia é multifatorial e os mecanismos exatos que levam ao CEC ainda são 

desconhecidos. O fator indiscutivelmente mais importante é a radiação solar, em 

particular a ultravioleta B4. Outros fatores, como radiações ioizantes, 



genodermatoses (xeroderma pigmentoso), infecções pelo papilomavírus humano 

(HPV 6,11 e 16) oncogênico3,6, agentes químicos, imunossupressão 

(transplantados têm risco 250 vezes maior e relação de 3,5 CEC para cada CBC), 

dermatoses e lesões crônicas também são citados 1,5,7.

 Existem lesões precursoras do CEC, sendo a queratose actínica a mais comum. A 

doença de Bowen, considerada CEC in situ, as ulcerações crônicas, as verrugas 

genitais por HPV oncogênicos e as áreas submetidas à radiação ou exposição a 

agentes químicos carcinogênicos são outros exemplos. Para os indivíduos com 

múltiplas queratoses actínicas, o risco de desenvolver ao menos um CEC ao longo 

da vida é de 6 a 12% 1,5,7,8. Pacientes que tiveram um CEC têm 30% de chance de 

desenvolver outro CEC em cinco anos 9. 

 No desenvolvimento do CEC ocorre precocemente mutação no gene supressor 

tumoral p53 que leva a diminuição da apoptose celular e proliferação tumoral.

3.   Classificação
Tem apenas classificação histológica, de Broders, que determina os graus de 

diferenciação celular conforme sua queratinização. Nela, o grau I indica mais que 

75% das células bem diferenciadas e queratinizadas; o grau II, de 50 a 75% bem 

diferenciadas; o grau III, de 25 a 50% bem diferenciadas; o grau IV, menos que 

25% das células tumorais bem diferenciadas.

4.   Quadro Clínico
 O carcinoma espinocelular (CEC) é uma neoplasia maligna cutânea originada das 

células da camada espinhosa da epiderme, com potencial para gerar 

metástases1,3,10.

 Inicialmente é um espessamento da pele, que evolui formando placa endurecida. 

Tem crescimento lateral e vertical, se torna nodular e pode fixar-se aos planos 

profundos. Sua superfície pode ulcerar, ficar queratósica ou tornar-se vegetante. 

Suas margens são firmes e elevadas, por vezes irregulares. (Figs 1, 2 e 3)

 Ocorre predominantemente em áreas da pele fotoexpostas cronicamente como 

face, tronco superior, orelhas, lábio inferior, superfícies extensoras dos membros 

superiores e dorso das mãos. A pele ao redor geralmente possui sinais de lesões 

actínicas. Pode ocorrer em áreas protegidas do sol, como genitais e ânus. Em 

algumas situações é denominado carcinoma verrucoso, e apresenta padrão 



histológico e comportamento clínico menos agressivos. Pode acometer mucosa 

oral (papilomatose oral florida), genitais (síndrome de Buschke Leowenstein) ou 

planta dos pés (epitelioma cuniculatum). (Fig 4).

 Na mucosa pode surgir sobre área branca (leucoplasia) ou sobre lesão de queilite 

actínica, que surge após fotoexposição crônica, com formação de escamas, 

ressecamento e fissuras. Inicia como espessamento da pele que se transforma em 

nódulo, pode então ulcerar ou formar tumoração exofítica. O hábito de fumar é fator 

predisponente para esta variante de CEC, que metastatiza em 10 a 15% dos 

pacientes.

 Pode surgir na região subungueal, inicialmente com eritema edema e dor que 

evoluem para nódulo ou verrucosidade. O diagnóstico diferencial com verrugas, 

exostose subungueal e onicomicose nem sempre é fácil. (Fig 5)

 É denominado Úlcera de Marjolin quando surge em área de úcera, fístula ou 

cicatriz crônicas.

 Tem como lesões precursoras pré-cancerosas as queratoses actínicas, queilites 

actínicas, leucoplasias, radiodermites crônicas, xeroderma pigmentoso, úlceras, 

cicatrizes e lesões inflamatórias crônicas da pele.

 É importante o conhecimento dos fatores de risco que influenciam o 

comportamento biológico do CEC e determinam maior número de recidivas e de 

metástases5,7,11,12,13,14,15,16. 

 Fazem parte desse grupo: o tamanho, sendo que os maiores que 2 cm têm duas 

vezes mais chances de recidivar (15%) e três vezes mais de metastatizar (30%) 
1,3,17; a diferenciação histológica, os indiferenciados têm duas vezes mais chances 

de recidivar e três vezes mais de metastatizar1; a espessura do tumor17; a 

velocidade de seu crescimento; tumor na área de lesões crônicas (queimaduras, 

cicatrizes, irradiações, úlceras) apresentam um risco de 40% de metastatizar1,3, 

sendo que o diagnóstico tardio da transformação maligna aumenta a mortalidade18; 

os fatores etiológicos; o local anatômico acometido, como lábio, orelha e áreas não 

fotoexpostas; o fato do portador ser imunossuprimido; a invasão perineural do 

tumor 19; o método terapêutico utilizado anteriormente e o fato do tumor ser 

recidivado. 

As metástases ocorrem mais freqüentemente pelos planos fasciais como pelo 

pericôndrio, periósteo, fascia muscular; junto a nervos e vasos; ou via linfática e 

hematogênica. Acomete linfonodos regionais e distantes, pulmões, fígado, cérebro, 

pele ou osso7. 



A sobrevida de dez anos para pacientes com metástases ganglionares é menor 

que 20% e, para aqueles com metástases à distância, é menor que 10%2,3.

O estadiamento do CEC está na tabela .1

Através da avaliação desses parâmetros, é possível traçar a abordagem 

terapêutica mais efetiva.

TABELA.1. Current American Joint Committee on Cancer (AJCC) Sistema de estadiamento do CEC 
da pele (Excluindo pálpebras,  Vulva, e Penis)20

Tumor Primário(T)
TX Tumor primário não identificado
T0 Sem evidência de tumor primário
Tis Carcinoma in situ
T1 Tumor 2 cm ou menos no mair diâmetro
T2 Tumor entre 2 e 5 cm no maior diâmetro
T3 Tumor com mais de 5 cm de diâmetro
T4 Tumor invade estruturas profundas além da pele (ex.cartilagem, osso, músculo esquelético).
No caso de múltiplos tumores simultaneos, o tumor com maior T deve ser indicado e o número dos 
outros tumores indicados em parênteses ex. T2 (5)
Linfonodos Regionais (N)
NX Linfonodos regionais não identificados
N0 Sem metástases para linfonodos regionais
N1 Metástase para linfonodos regionais
Metastases a distância(M)
MX Metástases a distância não identificadas
M0 Sem metastases a distância
M1 Metástases a distância detectadas
Grupos de estadiamento
Estadio 0 Tis N0 M0
Estadio I T1 N0 M0
Estadio II T2 N0 M0

T3 N0 M0
Estadio III T4 N0 M0

Qualquer T N1 M0
Estadio IV qualquer T qualquer N M1
Grau Histopatológico (G)
GX Grau não pode ser acessado
G1 Bem diferenciado
G2 Moderadamente diferenciado
G3 Mal diferenciado
G4 Indiferenciado

Inserir Figuras 1, 2, 3, 4 e 5



 Figura 1. Carcinoma espinocelular nodular, malar esquerdo. Note pele actínica ao 

redor

Figura 2. Carcinoma espinocelular com crosta no lábio inferior.



Figura 3. Carcinoma espinocelular infiltrativo e queratósico no dorso nasal.

Figura 4. Carcinoma verrucoso no pé 



Figura 5. Carcinoma espinocelular verrucoso ungueal

5. Diagnóstico
 A confirmação diagnóstica é feita através do exame histológico, no qual se nota 

proliferação de células atípicas da camada espinhosa de padrões variados, de 

caráter invasivo e em diversos graus de diferenciação 2. (Figs.6 e 7)

 Alguns fatores histológicos do CEC são associados ao aumento do risco de 

metástases e ao maior grau de agressividade tumoral 21. Entre eles, citam-se o 

nível de invasão tumoral em profundidade, o grau de diferenciação de Broders, 

infiltração isolada de pequenos ninhos ou de células tumorais (micrometástases), 

cordões celulares infiltrativos, invasão perineural, padrão acantolítico e tumor 

recidivado 3,22. A ulceração e a inflamação não foram associadas à maior incidência 

de metástases 22

 Raio x, ultrassonografia, tomografia computadorizada ou ressonância nuclear 

magnética podem ser necessários para detecção de metástases loco-regionais ou 

sistêmicas e para definição das margens do tumor e do acometimento de 

estruturas profundas.

 Biopsia aspirativa com agulha fina dos linfonodos pode ser realizada para 

confirmar comprometimento.

Inserir figuras 6 e 7 



Figura 6. Histologia de carcinoma espinocelular bem diferenciado, Broders 1. H.E.



Figura 7. Histologia de carcinoma espinocelular indiferenciado, Broders 4. H.E.

6.   Tratamento

Alguns princípios, indicados a seguir, devem nortear o tratamento do CEC.

Identificar os pacientes de alto risco para realizar o tratamento adequado, evitando-

se complicações. Remover completamente o tumor. Fazer um seguimento pós-

operatório cuidadoso para detectar e tratar precocemente as recidivas23. 

 O tratamento do CEC se faz através da remoção cirúrgica ou destruição do tumor. 

Dependendo da avaliação prévia, poderão ser utilizados inúmeros métodos 

terapêuticos, como a curetagem com eletrocoagulação, criocirurgia, radioterapia, 

aplicação de laser, exérese com margens de segurança, excisão com congelação 

simples e cirurgia micrográfica de Mohs.

Quando o tumor for primário, bem delimitado e pequeno (≤ 1 cm), a curetagem 

(CTG) com eletrocoagulação (ECG) oferece cura de 96%, semelhante à exérese 

simples e à criocirurgia 3. 



Para os tumores bem diferenciados, menores que 2 cm de diâmetro, que não 

acometem nariz, orelha, lábio, pálpebra ou couro cabeludo, preconiza-se a exérese 

simples com margens de 4 mm. São as chamadas lesões de baixo risco, nas quais 

a chance de recidiva é de 5 a 8%. Para os tumores maiores que 2 cm, que 

acometem até o subcutâneo em profundidade, ou localizados nas áreas de maior 

risco de recidivas (“H” da face – Figura 8), recomenda-se cirurgia micrográfica de 

Mohs como primeira opção, ou exérese com margens de 6 mm . Em relação a esse 

tumores, a chance de recidiva é de 15,7%3,24. 

Inserir Figura 8

Figura 8 - As áreas em cinza correspondem ao “H” da face,  locais com maior risco de 
recidiva para os carcinomas basocelulares e espinocelulares e que merecem 
consideração  para  o  tratamento  pela  cirurgia  micrográfica  de  Mohs.  (Fonte: 
Gross,  K.G.,  Steinman,  H.K.,  Rapini,  R.P.  Mohs Surgery:  fundamentals  and 
techniques. Mosby,1999. p.12.) 25

Nos doentes sem condições clínicas de se submeter à cirurgia, pode-se proceder à 

criocirurgia ou à radioterapia, as quais não necessitam de ambiente cirúrgico para 

sua realização.

A técnica que oferece os maiores índices de cura é a cirurgia micrográfica de Mohs 

(CMM) , pois, nos tumores primários, apresenta índices de sucesso de 96,9% 

contra 92,1% das outras técnicas e, nos recidivados, cura em 5 anos de 90% a 

93,3% contra 76,7% pela exérese simples3,11.

Para os tumores periungueais sem comprometimento ósseo e para os tumores 

perioculares a terapêutica mais indicada é a CMM.



  Na cirurgia micrográfica de Mohs é realizada análise histológica por congelação 

de 100% das margens do tecido removido, associado a mapeamento da lesão com 

código de cores. Caso haja área comprometida, sua localização exata é 

identificada e novo estágio é removido (apenas na área comprometida) e 

analisado. São removidas fases sucessivas até a remoção completa do tumor. 

Além de apresentar os maiores índices de cura, a CMM permite a remoção do 

mínimo de tecido sadio peritumoral, com menores danos estéticos e funcionais25.

A doença nodal deve ser tratada com radioterapia e esvaziamento ganglionar, e a 

doença metastática, com quimioterapia3,7. Porém, quando há metástases em 

linfonodos de cabeça e pescoço, mesmo com esvaziamento e radioterapia, tem-se 

uma sobrevida de 33% dos pacientes em dois anos e de 22% em cinco anos 26. 

 Outras opções terapêuticas, utilizadas em situações excepcionais e em fase 

experimental são terapia fotodinâmica, laser de CO2, imiquimod 5% em creme, 5-

FU intralesional. 

Seguimento:
 O acompanhamento cuidadoso no pós operatório é muito importante, pois a 

chance do paciente desenvolver um novo CEC é de 30% em cinco anos, e a de 

desenvolver um outro tumor de pele é de 52%9.

 Por esta razão sugere-se acompanhamento trimestral no primeiro ano, semestral 

até completar cinco anos e anual desde então27, para detectar recidiva ou 

metástases do CEC ou surgimento de um novo tumor.

 A detecção e o tratamento precoces da recidiva aumentam a sobrevida e 95% das 

recidivas e metástases são detectadas nos primeiros cinco anos. É importante 

orientar o paciente a fazer auto-exame da pele.

No acompanhamento deve-se fazer exame clínico da pele toda e dos gânglios 

regionais, além de história detalhada. 

Preventivamente deve-se evitar fotoexposição e exposição a radiações UVB, evitar 

e tratar precocemente verrugas oncogênicas, inclusive vacinar mulheres 

adolescentes contra o HPV, usar medidas de proteção solar, detectar e tratar 

precocemente feridas e úlceras.

7.  Prognóstico
 O prognóstico do carcinoma espinocelular é excelente nos tumores detectados 



precocemente e tratados adequadamente, com índices de cura de mais de 95%.

 Porém, quando o tumor for recorrente, histologicamente agressivo e 

principalmente quando tiver metástases, o prognóstico torna-se limitado, com 

sobrevida de cinco anos menor que 25%.

8. Resumo
 O Carcinoma espinocelular (CEC) é neoplasia maligna cutânea originada das 

células da camada espinhosa da epiderme, com potencial para gerar metástases

  É o segundo tumor cutâneo mais comum nos caucasianos, é o mais comum na 

raça negra e acomete principalmente os idosos.

 Seu principal fator causal é a exposição crônica às radiações ultravioleta B 

solares.

 Dentre as lesões precursoras as queratoses actínicas são as mais comuns.

 Têm apresentação clínica variada, com pápulas, nódulos, placas enduradas e 

úlceras, e pode adquirir aspecto verrucoso ou vegetante.

 O diagnóstico de certeza é o histológico, realizado através de biopsia da lesão.

 Existem fatores de pior prognóstico, relacionados à histologia e comportamento 

clínico agressivos, que devem ser detectados para abordagem adequada.

 Quando diagnóstico e tratamento precoces são realizados, o prognóstico é 

bastante favorável com índices de cura acima de 95%; porém quando apresenta 

metástases a sobrevida em cinco anos é menor que 25%

 A terapia padrão é ressecção cirúrgica com exame histopatológico e a que oferece 

os maiores índices de cura é a cirurgia micrográfica de Mohs.

 Deve ser feito seguimento criterioso para detecção e tratamento precoce de 

recidivas, metástases ou novos tumores. 

9. Bibliografia 

1 - Motley R, Kersey P, Lawrence C. Multiprofessional guidelines for the management of 

the patient with primary cutaneous squamous cell carcinoma. Br J Dermatol. 

2002;146:18-25.

2 - Anthony ML. Surgical treatment of nonmelanoma skin cancer. AORN J. 

2000;71(3):550-70.



3 - Alam M, Ratner D. Primary care: cutaneous squamous cell carcinoma. N Engl J 

Med. 2001;344(13):975-83.

4 - Gloster HM, Brodland DG. The epidemiology of skin cancer. Derm. Surg., 

1996;22(3):217-26.

5 - Goldman GD. Squamous cell cancer: a practical approach. Semin Cutan Med Surg. 

1998;17(2):80-95.

6 - Alam M, Caldwell JB, Eliezri YD. Human papillomavirus-associated digital squamous 

cell carcinoma: literature review and report of 21 new cases. J Am Acad Dermatol. 

2003;48(3):385-93.

7 - Johnson TM, Rowe DE, Nelson BR, Swanson NA. Squamous cell carcinoma of the 

skin (excluding lip and oral mucosa). J Am Acad Dermatol. 1992;26(6):467-84.

8 - Glougau RG. The risk of progression to invasive disease. J Am Acad Dermatol. 

2000;42(1):S23-4.

9 - Frankel DH, Hanusa BH, Zitelli JA. New primary nonmelanoma skin cancer in patients 

with a history of squamous cell carcinoma of the skin. Implications and recommenda

tions for follow up. J Am Acad Dermatol. 1992;26(5):720-6.

10 - Sampaio SAP, Riviti EA. Dermatologia. 1ed. São Paulo: Artes Médicas, 1998. 1155p.

11 - Rowe DE, Carrol RJ, Day CL. Prognostic factors for local recurrence, metastasis, and 

survival rates in squamous cell carcinoma of the skin, ear, and lip. Implications for 

treatment modality selection. J Am Acad Dermatol. 1992;26(6):976-90.

12 - Batra SR, Kelley LC. Predictors of extensive subclinical spread in nonmelanoma skin 

cancer treated with Mohs Micrographic Surgery. Arch Dermatol. 2002;138(8):1043-

1051.

13 - Bernstein SC, Lim KK, Brodland DG, Heidelber G KA. The many faces of squamous 

cell carcinoma. Derm Surg. 1996;22(3):243-54.



14 - Mohs F, Larson P, Iriondo M. Micrographic surgery for the microscopically controled 

excision of carcinoma of the external year. J Am Acad Dermatol. 1988;19:729-37.

15 - Roednigk RK. Mohs micrographic surgery. Mayo Clin Proced. 1988;63:175-83.

16 - Plasencia JD, Espinoza PR, Gamarra BG. Factores pronósticos de recurrencia y 

sobrevida em carcinoma epidermoide de piel. Folia Dermatol Peru. 1998;9(3):11-8.

17 - Griffiths RW, Feeley K, Suvarna SK. Audit of clinical and histological prognostic 

factors in primary invasive squamous cell carcinoma of the skin: assessment in a 

minimum 5 year follow-up study after conventional excisional surgery. Br J Plast 

Surg. 2002;55:287-92.

18 - Baldursson BT, Hedblad M-A, Beitner H, Lindelöf B. Squamous cell carcinoma com

plicating chronic venous leg ulceration: a study of the histopathology, course and sur

vival in 25 patients. Br J Dermatol. 1999;140(6):1148-52.

19 - Osguthorpe JD, Abel CG, Lang P, Hochman M. Neurotropic cutaneous tumors of the 

head and neck. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1997;123(8):871-6.

20 - Greene FL, Page DL, Fleming ID, editors. AJCC cancerstaging manual. 6th ed. New 

York: Springer Verlag; 2002. p. 203–8.

21 - Petter G, Haustein U-F. Histologic subtyping and malignance assessment of cu

taneous squamous cell carcinoma. Dermatol Surg. 2000;26(6):521-30.

22 - Cherpelis BS, Marcussen C, Lang PG. Prognostic factors for metastasis in squamous 

cell carcinoma of the skin. Dermatol Surg. 2002;28(3):268-73.

23 - Fleming ID, Amonette R, Monaghan T, Fleming MD. Principles of management of 

basal and squamous cell carcinoma of the skin. Cancer. 1995;75(2):699-704.

24 - Brodland DG, Zitelli JA. Surgical margins for excision of primary cutaneous squamous 

cell carcinoma. J Am Acad Dermatol. 1992;27(2):241-8.

25 - Gross KG, Steinman HK, Rapini RP. Mohs Surgery: fundamentals and techniques. 1 

ed. St. Louis: Mosby, 1999. 369p.



26 - Kraus DH, Carew JF, Harrison LB. Regional limph node metastasis from cutaneous 

squamous cell carcinoma. Arch Otolaringol Head Neck Surg. 1998;124:582-7.

27 -  Terzian Luiz Roberto. Estudo retrospectivo da cirurgia micrográfica de Mohs nos 

portadores de carcinoma espinocelular cutâneo da cabeça para a determinação de 

fatores preditivos do número de fases cirúrgicas, acompanhados no ambulatório de 

cirurgia dermatológica da Divisão de Dermatologia do HC da FMUSP/SP. 

Dissertação(mestrado)-Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Departamento de Dermatologia, 2004.

10.Leitura sugerida
a.  Sampaio SAP, Rivitti EA. Dermatologia, 3ª ed. São Paulo, Artes Médicas, 2007. 

b. Vivier AD. Atlas de Dermatologia Clínica 2ª ed. Singapore, Manole, 1995.

c. Arnold HL, Odom RB, James WD. Andrews’ Diseases of the Skin: clinical 

dermatology 8th ed. Philadelphia, PA, WB Saunders, 1990.

d. Terzian Luiz Roberto. Estudo retrospectivo da cirurgia micrográfica de Mohs nos 

portadores de carcinoma espinocelular cutâneo da cabeça para a determinação 

de fatores preditivos do número de fases cirúrgicas, acompanhados no 

ambulatório de cirurgia dermatológica da Divisão de Dermatologia do HC da 

FMUSP/SP. Dissertação(mestrado)-Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo. Departamento de Dermatologia, 2004.


