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INTRODUÇÃO:
Apresenta-se caso de carcinoma
basocelular na região plantar.
APRESENTAÇÃO CLÍNICA DO CASO:
Paciente de 58 anos, masculino,
branco, natural do Rio de Janeiro,
procedente
de
São
Paulo,
administrador de empresa. Há meses
desenvolveu lesão indolor na região
plantar
direita.
Ao
exame
dermatológico, havia presença de
lesão no cavo plantar direito de 3,0
cm de diâmetro, com aspecto
hiperceratótico, infiltração discreta e
coloração acastanhada no centro da
lesão.
Apresentava
antecedente
pessoal de carcinoma basocelular na
face e no dorso e tabagismo. O
exame anátomo-patológico revelouse
compatível
com
carcinoma
basocelular nodular pigmentado.
DISCUSSÃO:
O carcinoma basocelular (CBC) é a
neoplasia maligna não-melanocítica
mais comum da pele. É constituído
por células que se assemelham às
células
basais
da
epiderme.
Raramente,
são
invasivos
ou
metastáticos.
Ocorre,
predominantemente, em indivíduos
acima de 40 anos, com pele clara,
sendo sua frequência 2 vezes maior
em
homens.
Os
fatores
predisponentes são a exposição à luz
solar,
as
prévias
irradiações
radioterápicas e a absorção de
compostos de arsênio. O diagnóstico
é feito pelo quadro clínico e anátomopatológico.

CONCLUSÃO:
Confirmando o importante papel da
exposição solar na patogênese do CBC,
em regiões não expostas são raras as
referências na revisão criteriosa da
literatura. Apuraram-se apenas 22 casos
reportados
até
2002,
com
maior
incidência em mulheres de idade
avançada, divergindo do gênero do
paciente ora retratado.
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