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1. Introdução e Objetivos
O carcinoma espinocelular (CEC) representa 25% dos casos de câncer de pele não

melanoma (CPNM). Tem sua origem a partir da proliferação anormal dos ceratinócitos e

possui pior prognóstico dentre os CPNM, com alto poder de invasão local, destruição

tecidual e chance de metástases. No entanto, quando detectado e tratado precocemente, a

sua taxa de cura pode atingir 95% dos casos (ZINK, 2014).

O principal fator de risco para o CEC é a exposição abundante e crônica ao sol.

Entretanto, os fatores inerentes ao indivíduo, a imunossupressão, a infecção pelo HPV e a

existência de condições pré-neoplásicas (como as ceratoses actínicas) também estão

associados. Úlceras crônicas e queimaduras podem também sofrer transformação

neoplásica para CEC (FERRÁNDIZ, 2017)

O advento de CECs a partir de dermatoses inflamatórias é raro, porém relatado, com

descrição do seu aparecimento sobre lesões de lúpus eritematoso crônico discóide, líquen

plano, líquen escleroso e atrófico, hidradenite supurativa e epidermólise bolhosa distrófica

(FABBROCINI et al, 2017) (FERNANDES et al, 2015) (GHOSH et al, 2014) (GRÖNHAGEN

et al, 2012) (JOSHI, 2007) (KIM et al, 2015) (KRASOWSKA et al, 2012) (MANZ et al, 2005)

(SINGH et al, 2006) (TAO et al, 2012).

O objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento dos casos de CEC

desenvolvidos sobre dermatoses inflamatórias prévias, diagnosticados entre os anos 2.000

e 2.020, no Hospital de Clínicas da Unicamp: sua prevalência, aspectos clínicos e

epidemiológicos e as características clínicas das dermatoses mais frequentemente

associadas a essas neoplasias.



2. Metodologia
Uma lista inicial de pacientes foi obtida junto ao setor de Informática do HC,

cruzando os termos “carcinoma epidermóide” e “pele” descritos pelo sistema SNOMED

(sistema global padronizado de nomenclatura para termos em saúde) aplicado na base de

dados do HC, entre os anos de 2.000 a 2.020. Foram obtidas 11.249 biópsias registradas

nesses quesitos.

Após, foram aplicados os critérios de inclusão (denominações: CEC, hiperplasia,

fibrose, verruga, doença de Bowen, papiloma, somente descrição morfológica, úlcera,

vascularização, sem evidência de malignidade e deposição de materiais estranhos) e de

exclusão (lipoma, lentigo, adenoma sebáceo, tricoepitelioma, nevo, cisto, melanose,

neoplasia metastática, ceratoacantoma, carcinoma basocelular, ceratose, histiocitoma

fibroso e sarcoma). Filtros progressivos foram aplicados para excluir também os CECs em

mucosas, por exemplo, de modo a estreitar e direcionar o máximo possível a pesquisa de

prontuários.

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Unicamp sob o CAAE

7961521.6.0000.5404.

3. Resultados
Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, os casos de CEC foram

agrupados por paciente, tendo sido encontrados 2.296 pacientes elegíveis, entre os anos de

2.000 e 2.020 (tabela 1).

Tabela 1. Distribuição dos casos de CEC cutâneo levantados no HC Unicamp entre
os anos de 2.000 a 2.020

Parâmetro N = 2296

Idade (média ± DP em anos) 69,3 ± 13,85

Sexo (F/M) 1056 (46%)/1240 (54%)

Número de CECs por paciente (média) 2,2

A partir desse agrupamento, outros filtros foram aplicados progressivamente até ser

possível a pesquisa direcionada de prontuários. Os dados obtidos permitiram classificar os

casos de CEC em 2 grupos a partir do tipo de dermatose inflamatória prévia:

3.1. CEC a partir de dermatoses liquenoides
Como dermatose liquenoide entende-se aquela caracterizada histologicamente por

um infiltrado inflamatório preferencialmente linfocitário em estreito contato com a zona da

membrana basal em algum momento da sua evolução (SONTHEIMER, 2009). Nesse

quesito estão incluídos, por exemplo, o líquen plano, o lúpus eritematoso, o líquen escleroso



(lesões de líquen escleroso genital não foram incluídos na nossa casuística). Sendo assim,

descrevemos aqui alguns casos que se enquadraram nessa categoria:

a) Líquen plano
Homem negro, 23 anos, com o diagnóstico de liquen plano hipertrófico no membro

inferior direito desde os 15 anos de idade, desenvolveu uma lesão compatível

histologicamente com CEC bem diferenciado, 3 anos após o diagnóstico.  (figuras 1, 2 e 3).

Figuras 1, 2 e 3: (1) lesão tumoral ulcerada na região pré-tibial direita sobre placa eritematoviolácea

linear de líquen plano. (2) detalhe da lesão de líquen plano. (3) detalhe da lesão tumoral compatível

com CEC.

b) Lúpus eritematoso (LE)
Mulher negra, 55 anos, ex-trabalhadora rural, com o diagnóstico de lúpus

eritematoso sistêmico e lesões cutâneas de lúpus crônico discóide, há 24 anos, evoluiu com

o aparecimento de CEC bem diferenciado sobre lesão malar.  (figuras 4 e 5).



Figuras 4 e 5: (4) placa eritematoceratósica de lúpus discóide em região malar esquerda. (5)

transformação neoplásica para CEC sobre a lesão discóide de lúpus

Homem branco, 53 anos, motorista, com diagnóstico de lúpus eritematoso

hipertrófico há 18 anos, desenvolveu CEC superficialmente invasivo sobre lesão nasal.

3.2. CEC a partir de dermatoses infecciosas
Homem, 56 anos, com o diagnóstico de hidradenite supurativa há 10 anos em axilas,

região inguinal e genital, evoluiu com CEC bem diferenciado sobre lesão perianal prévia da

doença de base.

4. Discussão
Para os casos de liquen plano e lúpus cutâneo, vale destacar o aspecto

hiperceratótico das lesões sobre as quais houve o desenvolvimento do CEC, podendo

indicar que a estimulação crônica dos ceratinóticos é um fator de risco para a ocorrência de

mutações nessas células. A transformação para CEC nos casos de lúpus ocorreu

tardiamente na evolução da doença e em áreas fotoexpostas (face), conforme já descrito na

literatura (FLOWER, 2013) (FERNANDES, 2015).

Embora a hidradenite supurativa não seja uma dermatose propriamente infecciosa, é

comum a infecção bacteriana das lesões por Staphylococcus aureus. A infecção crônica e o

aspecto cicatricial das lesões residuais de hidradenite supurativa podem ser fatores

predisponentes ao desenvolvimento de CEC nestes casos (FABBROCINI, 2017).

Segundo a nossa casuística, o desenvolvimento de CEC a partir de dermatoses

inflamatórias é extremamente raro. Não foi possível identificar fatores de risco, como a

idade, a presença de lesões prévias em áreas fotoexpostas ou o grau de imunossupressão

induzido pelo tratamento da doença de base. Uma característica comum aos casos

encontrados é que todos desenvolveram CECs bem diferenciados.
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