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RESUMO 

Carneiro RC. Biópsia incisional com trépano de 2 mm em tumores palpebrais 
[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2012. 
100p. 
 
OBJETIVO: Avaliar a acurácia da biópsia incisional com trépano de 2mm no 
diagnóstico das tumores palpebrais. Avaliar aeficácia do método nas lesões 
ulceradas versus não ulceradas; nas lesões marginais da pálpebra versus 
lesões em outras áreas da pálpebra e na detecção do subtipo histológico do 
carcinoma basocelular. MÉTODOS: Análise prospectiva das lesões com 
suspeita de malignidade palpebral no Setor de Plástica Ocular (HC-FMUSP), 
de maio de 2008 a dezembro de 2011. As lesões foram fotografadas, e suas 
características clínicas, mensuradas através do softwareImageJ 1.44. O 
resultado diagnóstico das biópsias pré-operatórias, realizadas de forma 
padronizada com trépano de 2 mm, foram comparados à peça cirúrgica  
(padrão-ouro). A avaliação anatomopatológica tanto da biópsia como do 
padrão-ouro foi realizada de forma mascarada, e os resultados discordantes, 
revisados por um segundo patologista. As medidas de sensibilidade, 
especificidade, valor preditivo positivo (VPP) e valor preditivo negativo (VPN), 
bem como a acurácia e o coeficiente Kappa, foram calculados para avaliar a 
concordância do trépano de 2 mm em relação ao padrão-ouro. Os testes 
estatísticos utilizados foram o qui-quadrado, teste t-Student e teste Mann-
Whitney para área e tempo de evolução da doença.  RESULTADOS: Foram 
avaliadas 61 lesões. O carcinoma basocelular (CBC) representou 57,4% dos 
casos. A sensibilidade foi de 87,8%, e a especificidade, de 91,7% para 
malignidade. O VPP foi de 97,7%, e o VPN, de 64,7%. A acurácia para 
malignidade foi de 88,5%, sendo a concordância dada pelo Kappa igual a 
69,0%. A acurácia para o tipo histológico foi de 83,6 % e, para o subtipo 
histológico (agrupado) do CBC, foi de 61,3%. Na avaliação do subtipo 
histológico mais agressivo, a biópsia identificou 61,9%dos casos. Não houve 
diferença estatística em relação à idade, tempo de evolução da doença, área e 
maior diâmetro da lesão, tanto em relação à concordância de malignidade 
quanto ao tipo histológico entre a biópsia e o padrão-ouro (p > 0,05). A 
ulceração da lesão foi uma variável qualitativa que apresentou significância 
estatística, sendo que a concordância (malignidade e tipo histológico) foi maior 
nas lesões não ulceradas (p = 0,035;= 0,042). Lesões em margem, quando 
comparadas a lesões não marginais, apresentaram estatisticamente maior 
porcentagem de concordância na biópsia em relação ao padrão-ouro (peça 
cirúrgica) (p=0,027). CONCLUSÕES: A biópsia incisional por trépano de 2 mm  
mostrou grande acurácia para confirmação de malignidade palpebral e na 
identificação do tipo histológico. Entretanto, o procedimento foi menos eficaz 
para a  identificação de subtipo histológico do carcinoma basocelular. O método 
teve maior concordância nas lesões não ulceradas. A ocorrência de lesões na 
margem palpebral não influenciou negativamente a acurácia da biópsia por 
trépano para identificação de malignidade e tipo histológico. 
Descritores: 1.Biópsia 2.Neoplasias palpebrais 3.Eficácia 4.Técnicas 
dediagnóstico oftalmológico 5.Pálpebras/anatomia & histologia 



 
 

SUMMARY 

Carneiro RC. Use of 2-mm punch biopsy in eyelid tumors [thesis].São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2012. 100p. 
 
Objective: To evaluate the accuracy of 2-mm punch biopsy in the diagnosis 
of eyelid tumors and evaluate the efficacy of the method in ulcerative vs. 
nonulcerative tumors, in tumors on the eylid margin vs. other areas on the 
eyelid, and in the detection of histological subtypes of basal cell carcinoma 
(BCC). Methods: Prospective analysis of eyelid tumors with suspicion of 
malignancy conducted at the Ocular Plastic Surgery Center (Hospital das 
Clínicas, University of São Paulo School of Medicine) between May 2008 and 
December 2011. The tumors were photographed and measured with the 
software Image J v. 1.44. The results of the preoperative 2-mm punch biopsies 
were compared with the surgical specimens (gold standard). The anatomo-
pathological examination of the biopsy and the surgical specimen was 
performed by a blinded pathologist. Discordant results were reviewed by a 
second pathologist. Sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), 
negative predictive value (NPV), accuracy and Kappa coefficients were 
calculated to determine the agreement between the 2-mm punch biopsy and 
the gold standard. The statistical analysis included the chi-square test, 
Studentʼst test and the Mann-Whitney test for tumor area and duration of 
disease. Results: Sixty-one tumors were evaluated, 57.4% of which were 
BCC. Sensitivity and specificity for malignancy were 87.8% and 91.7%, 
respectively, while PPV was 97.7% and NPV was 64.7%. The accuracy for 
malignancy was 88.5%, with 69.0% agreement by Kappa analysis. The 
accuracy for histological type and subtype of BCC was 83.6% and 61.3%, 
respectively. In the evaluation of the most aggressive subtype, the biopsy 
identified 61,9% of cases. The variables “age”, “duration of disease” and 
“area and largest diameter of tumor” were not significantly associated with 
agreement between the diagnostic methods regarding malignancy or 
histological type (p>0.05). In contrast, the variable “ulceration” was 
significantly associated with agreement between the methods regarding the 
diagnosis of malignancy (p=0.035) and histological type(p=0.042) in 
nonulcerative tumors. Likewise, the variable “tumor site” was statistically 
significant since the agreement between the methods was greater for tumors 
on the eyelid margin (p=0.027).Conclusions: Two-millimeter punch biopsy 
was found to be a very accurate procedure for the determination of 
eyelidmalignancy and histological type, but less efficient in the identification 
of subtype. Agreement was best for nonulcerative tumors. The occurrence of 
tumors on the eyelid margin did not reduce the accuracy of the method for 
the determination of  malignancy and histological type. 
 
Descriptors:1.Biopsy 2.Eyelid Neoplasms 3.Efficacy4.Diagnostic techniques 
ophthalmological 5. Eyelids/anatomy&histology 
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Aproximadamente de 5 a 10% de todas as neoplasias malignas de 

pele ocorrem na pálpebra(1). No Brasil, como na maior parte dos países 

tropicais, pesquisadores atribuem a incidência elevada de lesões de pele à 

exposição solar(2,3). 

As pálpebras são compostas por uma diversidade de tecidos, 

podendo originar vários tipos de tumores (benignos e malignos). Os tumores 

palpebrais benignos são os predominantes, sendo o papiloma escamoso, o 

mais comum. Os cinco subtipos mais frequentes de lesões cutâneas 

benignas são: o papiloma escamoso, a ceratose seborreica, o nevus 

melanocítico (Figura 1A), o hidrocistoma e o xantelasma(4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Lesão benigna versus maligna: (A) Nevus melanocítico; (B) Carcinoma basocelular 
pigmentado 
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Os tumores palpebrais malignos podem ser classificados como não 

melanocíticos – carcinoma basocelular (CBC) (Figuras 1B e 2), carcinoma 

espinocelular (CEC) e carcinoma sebáceo (CS) – e melanocíticos 

(o melanoma). O carcinoma basocelular (CBC) é o mais frequente, seguido 

do carcinoma espinocelular(CEC) e do carcinoma sebáceo (CS)(4). 

 

 

Figura 2. Lesão maligna: carcinoma basocelular (ulcerado) 

 

Nos últimos anos, a frequência de lesões cutâneas malignas das 

pálpebras tem aumentado consideravelmente, com destaque para o CBC, 

que corresponde a 86-95% dos tumores epiteliais malignos(1,4). Acomete 

principalmente os pacientes do sexo masculino, com relato de exposição 

solar repetitiva e, comumente, localiza-se na face(5,6). 

As lesões perioculares, por apresentarem dimensões pequenas e 

localização nobre, dificultam o diagnóstico e postergam a adoção de conduta 

cirúrgica, quando há dúvida no exame clínico. Apesar de apresentar 

alta  acurácia para o diagnóstico de malignidade, o exame clínico possui 
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um índice considerável de falsos negativos e positivos, mostrando também 

uma pobre correlação entre os achados clínicos e o tipo histológico 

da lesão(4,5,7,8). 

O tratamento de tumores palpebrais envolve uma série de fatores que 

podem influenciar sua recorrência como tamanho, localização, condições 

médicas associadas e tipo histológico(9). Tumores mais agressivos requerem 

margens cirúrgicas maiores e, em alguns casos, podem levar a risco de 

metástase. A determinação do diagnóstico de malignidade e do tipo 

histológico são importantes para determinação de condutas e técnicas a 

serem adotadas. 

Diversos métodos são indicados na busca de um diagnóstico correto, 

dentre eles, a biópsia. A biópsia consiste em um procedimento simples e de 

ampla aplicabilidade, que fornece, por meio da análise anatomopatológica, 

informações importantes para estabelecer um diagnóstico preciso da lesão. 

Para realizar esse procedimento, o especialista deve ter uma hipótese da 

natureza da lesão. Existem diversas técnicas, tais como a tradicional, por 

elipse, o shave, por trépano e a excisional. 

A terapia mais utilizada e efetiva é a excisão cirúrgica da lesão, que 

envolve a retirada completa da lesão, porém o inconveniente é que, 

dependendo do tamanho da lesão, torna-se um procedimento maior.  Este é 

considerado o procedimento em que a análise das margens cirúrgicas pode 

ser feita com segurança(10). 

A biópsia por trépano foi utilizada pela primeira vez, por Edward 

Keyes, em 1879(11). O trépano é um instrumento circular oco, podendo ser 
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descartável ou de aço inoxidável, de extremidade biselada e afilada, que 

pode ser adquirido em vários diâmetros, com o qual se obtém um fragmento 

da lesão, contendo epiderme, derme e tecido adiposo(11) (Figura 3). 

 

 

*Ilustração cedida pelo desenhista Carneiro, RV. 

Figura 3. Biópsia por trépano de 2 mm 

 
 
Trépanos de diâmetros cada vez menores têm sido desenvolvidos e 

utilizados na área médica. Trépanos de 3 ou 4mm, assim como a biópsia 

incisional tradicional por elipse, requerem uma ou duas suturas para reparo 

do sítio de retirada da amostra do tecido. A utilização de trépano de 2 mm 

dispensa suturas, poupando tempo, material cirúrgico e recursos(12). Esse 

procedimento é bastante útil quando a exérese total da lesão não está 

indicada, e também, em pacientes com múltiplas lesões(11). 

A biópsia incisional, que consiste na retirada parcial da lesão, quando 

realizada com trépano, tem se mostrado útil na avaliação pré-operatória das 

afecções dermatológicas, sua acurácia é semelhante à biópsia tradicional 
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por elipse ou por shave(6,13), porém é pouco aplicada no meio oftalmológico. 

Essa técnica simples e rápida requer o mínimo de equipamento e de 

habilidade cirúrgica, é capaz de fornecer um tamanho adequado de tecido e 

alto índice de concordância com o anatomopatológico final do padrão ouro. 

Nesse contexto, a biópsia se fortalece como um instrumento conclusivo no 

processo de diagnóstico das lesões palpebrais(6,12,13). 

A precisão da biópsia incisional por trépano no diagnóstico do subtipo 

histológico ainda não está bem estabelecida(14). A literatura é escassa em 

relação à acurácia da biópsia por trépano de 2 mm na região palpebral. 

A confirmação de malignidade pela biópsia auxilia e dá segurança ao 

oftalmologista para adotar uma conduta cirúrgica, caso necessário.  

O exame clínico pode trazer margem a dúvidas, e não é incomum 

encontrar pacientes com lesão maligna inicial, como CBC (Figura 4), sendo 

tratados como calázio ou blefarite. 

 

 

Figura 4. Carcinoma basocelular tratado inicialmente como blefarite (Caso n°35) 
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Nos casos de suspeita neoplásica, o resultado da análise 

histopatológica do material obtido por biópsia com trépano de 2 mm 

direciona a conduta terapêutica a ser aplicada. Contudo, sua eficiência 

depende do manuseio adequado do trépano, principalmente em lesões 

localizadas na margem palpebral. 

 

 



 

 

2  OBJETIVOS 
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2.1  Geral 

 

Avaliar a acurácia da biópsia incisional com trépano de 2 mm no 

diagnóstico das neoplasias palpebrais. 

 

 

2.2  Específico 

 

Avaliar a eficácia do método:  

1. Nas lesões ulceradas versus não ulceradas; 

2. Nas lesões marginais da pálpebra versus lesões em outras áreas 

da pálpebra; 

3. Na determinação do subtipo histológico do carcinoma basocelular. 

 

 

 



 

 

3  REVISÃO DA LITERATURA 
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3.1  Considerações sobre as pálpebras 

 

As pálpebras são estruturas importantes na proteção do bulbo ocular. 

Anatomicamente, podem ser divididas em camadas, dentre elas, pele, tecido 

subcutâneo, camada muscular, camada fibrosa (septo orbital e o tarso) e 

uma camada mucosa (delicada superfície conjuntival e tecido epitelial 

escamoso não queratinizado)(15). 

A margem palpebral é coberta por pele e possui espessura aproximada 

de 2 mm(16). Na margem, encontram-se as seguintes glândulas: Meibomius, 

Zeis e Moll. As glândulas de Meibomius apresentam-se em maior número na 

pálpebra superior e secretam a camada lipídica externa do filme lacrimal 

pré-corneano. A pele palpebral é a camada mais fina do corpo humano(17), 

composta por epitélio estratificado (mais de uma camada de células), 

pavimentoso (células achatadas), queratinizado e avascular. Está dividida em 

três camadas: epiderme, derme e subcutâneo (hipoderme) (Figura 5). A maioria 

dos tumores surge da sua camada mais externa, a epiderme(18). 

Os queratinócitos são as principais células da epiderme e, à medida 

que se diferenciam, migram da camada basal para a superfície da pele. 

Se  as células tumorais surgem dos queratinócitos da camada basal da 

epiderme, dão origem ao carcinoma basocelular, se da camada espinhosa, o 

carcinoma espinocelular(18) (Figura 6). 
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O melanoma surge a partir dos melanócitos que se encontram 

entremeados na camada basal da epiderme e são responsáveis pela 

pigmentação da pele(18) (Figura 6). 

 
*Imagem cedida por Lima, PP; Departamento de Patologia HC-FMUSP 

Figura 5. Histologia da pele normal,HE (400X) 

 

 
*Ilustração cedida por Macedo, EMS 

Figura 6. Ilustração das camadas de queratinócitos (córnea, granular, espinhosa e 

basal) e melanócitos da pele 
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3.2  Tumores palpebrais 

 

A maioria dos tumores de pele (90%) localiza-se na região da cabeça 

e do pescoço, e, desses,10% estão localizados nas pálpebras(19). Segundo a 

literatura, estima-se que 60 mil tumores malignos de pálpebra são 

diagnosticados anualmente nos Estados Unidos(4). Os tumores benignos, 

entretanto, são mais frequentes. 

Os tumores palpebrais são frequentes após os 60 anos de idade(20). 

Na análise topográfica, a localização mais comum foi pálpebra inferior, 

seguida da superior, canto medial e canto lateral(21). O canto medial e o canto 

lateral são considerados áreas de risco para invasão da região orbitária, 

cavidade nasal e seios paranasais(22). 

No Brasil, não existem dados de estimativa específica para tumores 

palpebrais. O INCA estimou, para o ano de 2012, 62.680 casos novos de 

tumores de pele não melanoma entre homens, e 71.490, em mulheres. 

Esses números correspondem a um risco estimado de 65 casos novos a cada 

100 mil homens, e 71 para cada 100 mil mulheres(23). Uma revisão dos 

principais tumores malignos palpebrais será descrita abaixo. 

 

3.2.1 Carcinoma Basocelular (CBC) 

 

O carcinoma basocelular (CBC) é o tumor maligno mais comum nos 

seres humanos(24). Seu crescimento é lento, podendo ocorrer invasão local(25). 

A incidência no mundo tem aumentado nos últimos anos, sendo responsável 
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por 75 a 95% dos tumores malignos cutâneos(4,26). Estudos recentes, ao 

contrário dos antigos, mostram que o CBC tem acometido mais as mulheres, 

sendo, mais comum, após os 40 anos de idade, embora ocorram exceções. 

Comumente, localizam-se na cabeça e no pescoço(27,28,29). A região palpebral 

esta incluída na área “H” da face, ou seja, área considerada de maior risco de 

recidiva do CBC, que inclui: sulcos nasogenianos, lábio superior, ponta nasal, 

dorso e paredes laterais do nariz, epicantos mediais e laterais dos olhos, 

pálpebras inferiores, têmporas, regiões pré e retroauriculares, entre outras(30) 

(Figura7). 

 

Figura 7. Área em cinza corresponde ao “H” da face - adaptado de Terzian LR, 2004 
(30)

 

 

Quanto à sua localização na pálpebra, ocorre com mais frequência na 

pálpebra inferior, seguida do canto medial(31). As pessoas de pele clara, 

geralmente, são as mais acometidas, e observa-se uma relação direta com a 

exposição cumulativa à radiação solar, durante a vida. A luz ultravioleta (UV) 

é considerada o fator de risco mais importante tanto para o desenvolvimento, 

como para a progressão da lesão. 

Segundo alguns estudos, o CBC tem demonstrado alterações em sua 

apresentação, com o comprometimento de áreas não expostas à radiação 
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ultravioleta, como a região perianal(3,32). A apresentação clínica mais típica é 

uma lesão consistente, de cor rósea ou translúcida e aspecto "perolado", liso 

e brilhante, com telangiectasias (Figura 8A), podendo ulcerar (Figura 8B). 

 

 

Figura 8. CBC: (A) Lesão nodular com telangiectasia; (B) Lesão nódulo ulcerada 

 

A madarose pode ser um indício da natureza maligna da lesão 

(Figuras 9A e 9B)(33). 

 

 

*Imagem cedida por Macedo, EMS. Departamento de Oftalmologia HC-FMUSP 

Figura 9. CBC: (A) Lesão plana com Madarose; (B) Madarose 
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O crescimento da lesão é lento e progressivo, raramente produzindo 

metástase(31). Devido ao seu crescimento lento e indolor, a destruição local é 

sua principal característica, podendo invadir as vias lacrimais e a órbita. 

A incidência de CBCs metastáticos é baixa(34). Esses raros casos são de 

tumores agressivos com invasão perineural. Questiona-se, entretanto, se 

muitos desses casos não seriam variantes mal diferenciadas de carcinoma 

espinocelular (CEC)(34). 

Histologicamente, o CBC pode ser dividido em: nodular, superficial, 

micronodular e infiltrativo(35). Outra classificação histológica, baseada no 

comportamento biológico, divide-o em dois grupos: não agressivos ou 

indolentes (superficial e nodular) e agressivos (micronodular, morfeaforme, 

infiltrativo e metatípico)(3,14). Por outro lado, pode ser classificado como 

simples ou mistos (mais de um subtipo histológico).  

O CBC nodular, clinicamente, mostra-se como pápula arredondada, 

com limites definidos, de coloração rosada ou perlácea, com superfície lisa e 

brilhante e telangiectasias (Figura 10A). Na evolução, pode ulcerar ou 

sangrar e apresentar crostas, sendo denominado de nódulo-ulcerado. 

Histologicamente, apresenta o aspecto “clássico” de grandes ninhos 

de células basaloides, com retração estromal e paliçada. Pode estender da 

epiderme até a derme reticular(35,36) (Figura 10B). 

O CBC superficial apresenta-se como placa eritematosa, bem 

delimitada, com superfície escamosa. Na histologia, há presença de ninhos 

de células basaloides na epiderme(35,36) (Figura 11). 
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*Imagem cedida por Lima, PP; Departamento de Patologia HC-FMUSP 

Figura 10. (A) Aspecto clínico do CBC nodular; (B) Histologia CBC nodular; ninhos 

grandes de células basaloides (seta branca)* HE (200X) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

*Imagem cedida por Lima, PP; Departamento de Patologia HC-FMUSP 

Figura 11. CBC superficial; a seta branca indica o ninho de células basaloides 

HE (200X) 
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O CBC esclerodermiforme, esclerosante ou morfeaforme apresenta-

se como uma placa branco-amarelada e levemente elevada, firme, com 

margens geralmente mal definidas (Figura 12A). As lesões podem lembrar 

uma cicatriz. Histologicamente, apresenta-se como pequenos blocos 

alongados, espiculados, contendo poucas células que surgem como cordões 

em estroma fibroso(36,37) (Figura 12B). 

 

 

*Imagem cedida por Lima, PP; Departamento de Patologia HC-FMUSP 

Figura 12. (A) CBC esclerodermiforme, aspecto clínico (seta branca); (B) *CBC 

esclerodermiforme, aspecto histológico (seta branca), indicando ninho de células 

tumorais.  HE (200X) 

 

 

O CBC micronodular é definido pela presença de pequenos ninhos de 

células basaloides. Seu tamanho se assemelha ao das estruturas foliculares(36). 

A invasão perineural pode estar presente e, ao contrário do nodular, sua 

margem pode ser subestimada(35). 
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A avaliação da margem profunda é importante antes de determinar 

o subtipo histológico(36). No estudo de Hawset al.(14), o subtipo misto foi o 

mais frequente, e o nodular, o mais comum dos simples. Dentre os 

subtipos histológicos de CBC, o nodular é o mais frequente, seguido pelo 

superficial, infiltrativo e micronodular(38). Devido à multiplicidade de tipos 

histológicos em um mesmo tumor (tumor misto), definiu-se o tipo histológico 

predominante (THP) como padrão correspondente a mais de 50% da lesão, 

e como tipos histológicos acessórios (THA), todos os padrões encontrados 

em menor proporção(37, 39). 

Os subtipos histológicos considerados de alto risco são superficial, 

micronodular, infiltrativo e morfeaforme. Essa denominação – alto risco de 

recidiva – baseia-se no risco de recorrência ou na agressividade do 

tumor(14,38). OCBC superficial é considerado de alto risco pelo seu risco de 

recorrência, devido à margem cirúrgica comprometida(38). Os tumores de 

crescimento mais agressivos frequentemente são maiores e ulcerados(24). 

Em resumo, subtipos histológicos mais agressivos, lesões mais extensas e 

invasão perineural são alguns dos fatores que pioram o prognóstico(31,40).  

O tratamento mais eficaz para o CBC é a excisão cirúrgica, sendo 

necessária a remoção de uma área macroscopicamente saúdavel ao redor do 

tumor (margem de segurança)(41). Os dois principais fatores de risco para a 

recorrência são o crescimento do tumor e o tamanho da margem de 

segurança ressecada(42). Alguns autores recomendam uma margem de 

segurança entre 2 e 4 mm. Nos casos de tumores com comportamento 

biológico agressivo e/ou lesões recidivadas, recomenda-se margem 
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entre 5 e 10 mm(41,43). Existem controvérsias, no entanto, em relação à 

margem residual pós-excisão cirúrgica. No CBC nodular, caso a margem 

esteja comprometida, não seria obrigatória a intervenção; apenas o 

acompanhamento clínico(41).  

Na última década, observa-se avanço significativo no tratamento do 

CBC; novas terapias estão sendo utilizadas, como o imiquimode creme 

a 5%(25,44,45). A eficácia desses tratamentos depende do diagnóstico preciso 

do subtipo histológico(46,47). 

 

3.2.2 Carcinoma espinocelular(CEC) 

 

O carcinoma espinocelular(CEC), também conhecido como de 

células escamosas ou carcinoma epidermoide, é a segunda malignidade 

mais comum encontrada na pálpebra(4,48,49), cuja incidência varia de 2 a 9%. 

Embora ocorra com menos frequência que o carcinoma basocelular (CBC), 

apresenta-se biologicamente mais agressivo (50). 

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

nos caucasianos(51-53). O CEC ocorre mais frequentemente nos homens com 

60 a 70 anos, em uma relação 3:1(54). Sua localização se assemelha ao 

CBC, acometendo com maior frequência a pálpebra inferior, seguido pelo 

canto medial, pálpebra superior e canto lateral(55). Preferencialmente, 

aparece em áreas de queratoses, como a actínica (QA)(55)(Figura 13). 
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Figura 13. (A) Queratose actínica em pálpebra inferior (seta branca); (B) Queratose 

actínica em pálpebra superior (seta branca) 

 

Clinicamente, apresenta-se como uma placa (Figura 14) ou nódulo com 

bordas irregulares, branco-acinzentado, e granular, podendo ulcerar (Figura 15). 

 

 

*Imagem cedida por Macedo, EMS 

Figura 14. Carcinoma espinocelular: (A) e (B) Lesão plana com margens irregulares 
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No diagnóstico diferencial, o ceratoacantoma deve ser considerado. 

Esse tumor epitelial de crescimento rápido é caracterizado por nódulo com 

ulceração central preenchida por queratina e involução espontânea(54). 

 

 

Figura 15. Carcinoma espinocelular ulcerado em margem palpebral 

 

O grau de anaplasia do carcinoma espinocelular é usado para a 

graduação desses tumores. Uma abordagem subjetiva é usualmente feita 

usando categorias "bem", "moderadamente", e "pouco diferenciado”. Além da 

variante convencional de carcinoma espinocelular, existem outras variantes: 

acantolítico, verrucoso, pseudovascular e adenoescamoso. Variantes 

histológicas raras desse carcinoma incluem: células claras, em anel de sinete, 

pigmentado, basaloide, inflamatório, desmoplásico e rabdoide(35). A classificação 

histológica de Broders determina os graus de diferenciação celular conforme 

sua queratinização, considerando como grau I quando 75% das células são 

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

grau III, de 25 a 50% bem diferenciadas; grau IV, menos que 25% das células 
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tumorais bem diferenciadas(56). As características clínicas e histológicas 

associadas ao maior risco de metástases e recidivas são indiferenciação 

histológica, invasão perineural, limites imprecisos do tumor, ulceração, recidiva 

e tamanho da lesão(56). Os linfonodos regionais são os sítios mais comuns de 

metástases, sendo os pré-auriculares parotídeos os mais frequentemente 

envolvidos. A metástase local pode estar presente no momento do diagnóstico 

ou surgir em período variável, após a exérese da lesão. A incidência varia de 

10 a 25% nos diversos estudos, e os fatores de risco são as lesões maiores 

que 2 cm e aquelas com recidiva local ou invasão perineural(55,57). 

É importante lembrar que pacientes com CEC palpebral de alto risco 

devem ter acompanhamento multidisciplinar, necessitando de avaliação 

oftalmológica, oncológica e do especialista em cabeça e pescoço. 

O seguimento para o CEC deve ser ao longo da vida, pela possibilidade de 

recorrência local, linfática e invasão perineural(54). 

 

3.2.3 Carcinoma Sebáceo (CS) 

 

O carcinoma sebáceo (CS) é uma neoplasia rara, que se origina no 

epitélio das glândulas sebáceas, ocorrendo com mais frequência na Ásia(4,58) 

e representando aproximadamente de 1 a 5% dos tumores palpebrais(4,59,60). 

Sua incidência é maior na pálpebra superior, pois possui duas vezes o número 

de glândulas meibomianas em relação à pálpebra inferior(4). Na pálpebra, eles 

surgem das glândulas meibomianas (tarsais) ou glândulas de Zeis (glândulas 

sebáceas dos cílios). Podem surgir também das glândulas sebáceas da pele 

palpebral(61). O CS acomete frequentemente pacientes entre 64 e 72 anos, 
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sendo mais comum em mulheres. A apresentação clínica pode variar de um 

simples nódulo indolor para um eritema difuso e espessamento palpebral(60)  

(Figuras 16A e 16B). Se houver disseminação pagetoide, pode ocorrer perda 

de cílios, eversão da pálpebra, e ulceração da lesão(62). 

 

 

Figura16. (A) Carcinoma sebáceo; (B) Carcinoma sebáceo comprometendo a 

conjuntiva tarsal 

 

O CS pode exibir comportamento local agressivo e produzir 

metástases para órgãos à distância e linfonodos regionais(59). A maioria 

destes tumores simula lesões benignas, como calázio, blefaroconjuntivite 

crônica e neoplasias malignas, como o CBC e o CEC(59). 

Um dos fatores mais importantes no tratamento e no prognóstico da 

doença é o diagnóstico preciso e precoce, que muitas vezes não ocorre 

porque é subestimado. O diagnóstico histopatológico pode ser difícil em 

biópsias pequenas; portanto, é de extrema relevância o uso de técnicas de 

imunohistoquímica(63). 
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3.2.4 Melanoma 

 

O melanoma maligno cutâneo representa cerca de 5 % dos tumores 

cutâneos. Resulta da proliferação maligna dos melanócitos e acomete a 

pálpebra em 3%(64). No Brasil, a letalidade do melanoma de pele é elevada, 

porém sua incidência é baixa(23). Apresenta prognóstico bem mais reservado 

em relação ao CBC e ao CEC(35). 

Existem três lesões percursoras de melanoma maligno cutâneo: 

nevus congênitos, nevus displásicos e lentigo maligno. Entretanto, na 

maioria das vezes, não existe lesão percursora(64). 

Os melanomas são lesões escuras, em sua grande maioria, porém, 

lesões amelanocíticas também podem ocorrer(64). Clinicamente, é séssil 

ou  pedunculado, com bordas irregulares, coloração em vários tons, 

geralmente muito escura, e pode apresentar ulceração ou sangramento 

(Figuras 17A e 17B). 

Na suspeita clínica, devem-se observar os seguintes aspectos: 

assimetria da lesão, irregularidade da borda, variação da cor, e diâmetro da 

lesão superior a 6 mm2 (Regra do ABCD)(65).  

 

Figura 17. Melanoma palpebral: (A) Lesão pigmentada, plana com margens irregulares; 

(B) Lesão pigmentada, nodular com margens irregulares 
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O estadiamento é baseado nos critérios do American Joint Committe 

on Cancer (2002), e necessita da confirmação histopatológica para o 

estabelecimento dessa classificação. Os critérios considerados para o 

estadiamento são a espessura de Breslow do tumor; os níveis de Clark e a 

ulceração(64). 

Os fatores prognósticos mais importantes são a espessura do tumor e 

a ulceração, nos pacientes sem evidência de metástase regional ou à 

distância(64). A ulceração pode estar associada ao pior prognóstico dos 

melanomas cutâneos primários(66). Quando há acometimento de linfonodo 

regional sem metástase à distância, o prognóstico depende do volume do 

tumor (não palpável x palpável), da quantidade de linfonodos acometidos 

com metástase (um nódulo; 2-3 nódulos ou > que 4), e da ulceração do 

melanoma primário (presente ou ausente)(64)
. 

O tratamento é cirúrgico, e recomenda-se a biópsia do linfonodo 

sentinela em melanomas palpebrais, devido ao risco de metástase(64). 

Na  literatura existem algumas controvérsias em relação à margem de 

segurança(64). Segundo Sanchez, essas recomendações não são apropriadas 

para a região palpebral em virtude da dimensão da área. Em estudo 

realizado por oculoplásticos, concluiu-se que margens menores que 5 mm 

são adequadas para melanomas palpebrais. Para melanomas com 

espessura de Breslow superior a 2 mm, recomenda-se margem mais ampla 

que 5 mm, quando possível(64). 
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda as seguintes 

margens: 

Breslow Margem 

In situ (intraepidermal) 0,5 cm 

< 1 mm 1 cm 

1,01 - 2 mm 1-2 cm 

2,01 - 4 mm 2 cm 

> 4 mm 2 cm 

 

 

3.3 Diagnóstico clínico – Acurácia 

 

O diagnóstico clínico é importante para uma intervenção adequada 

nos tumores palpebrais. Sua precisão depende de alguns fatores, como a 

experiência do médico e a localização, o tipo e a evolução do tumor(67). 

A acurácia do diagnóstico clínico varia muito na literatura (31,1% a 95,7%), 

e os índices de acerto dependem da especialidade médica(68-70). 

A concordância entre o diagnóstico clínico e o histopatológico do 

calázio foi avaliada em um estudo, em que se observou uma acurácia elevada 

(93,6%). Mesmo assim, os autores recomendam que todos os calázios, 

primários ou recorrentes, sejam submetidos à avaliação histopatológica, pois 

poderiam simular lesões malignas, como o carcinoma sebáceo(70). 

Em outro estudo, os tumores palpebrais benignos e malignos foram 

avaliados. Quatorze oftalmologistas participaram desse trabalho, sendo a 

concordância de 83,7%. A sensibilidade e a especificidade para malignidade 
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foram de 87,5% e 81,5%, respectivamente(5). A acurácia do diagnóstico clínico 

para lesões palpebrais benignas foi elevada, 95,7%, porém não se calculou a 

acurácia para as lesões malignas, pois a amostra era pequena(69). 

Em outro estudo, profissionais de várias especialidades (oftalmologia, 

cirurgia plástica, cirurgia geral, dermatologia, oncologia e cirurgia de 

cabeça/pescoço) avaliaram diferentes lesões. A acurácia do diagnóstico 

clínico dos oftalmologistas para malignidade foi baixa: 31,1%(68) apesar de 

constituírem o grupo (84,7%) que mais solicitou o exame histológico. 

Em um estudo dermatológico, 1.186 lesões foram examinadas. 

A acurácia do diagnóstico clínico baseou-se em dois critérios: o primeiro, 

se havia concordância entre o diagnóstico clínico e o histopatológico; 

o  segundo, se a malignidade estava corretamente diagnosticada. 

A sensibilidade foi de 87%, enquanto a especificidade, de 97,7%(71). Já para 

o diagnóstico clínico nas lesões melanocíticas, o padrão foi a utilização da 

regra do ABCD(65), cuja sensibilidade é de 65-80%, pois o método não 

considera as lesões pequenas(72). 

A acurácia do diagnóstico clínico seria duas vezes menor para os 

médicos não dermatologistas(10). Autores ressaltam a importância de 

médicos não dermatologistas serem treinados em diagnóstico clínico de 

lesões tumorais e na interpretação dos resultados histopatológicos(72). 

Além disso, todas as lesões retiradas cirurgicamente devem ser submetidas 

à avaliação anatomopatológica(7). 
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3.4 Biópsia 

 

A biópsia de pele é um passo importante na investigação da lesão 

palpebral. Realizada com destreza, pode confirmar um diagnóstico clínico, 

remover lesões esteticamente desagradáveis e definir tratamento. 

A biópsia está indicada nas lesões com suspeita de malignidade, no 

diagnóstico diferencial de lesões inflamatórias e infecciosas não neoplásicas 

(como lúpus discoide e paracoccidiomicose)(74,75). 

Existem vários tipos de biópsias, e o conhecimento básico de certos 

princípios de dermatopatologia são fundamentais para a escolha da biópsia 

e técnica. Dentre as técnicas de biópsias temos:  

A. Biópsia por tesoura 

Procedimento ideal para remoção de lesões superficiais e 

pedunculadas(76)  (Figura18). 

 

 

Figura18. Lesão pedunculada 
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B. Biópsia por shave 

Procedimento realizado com uma lâmina tangente à lesão, indicado 

para lesões superficiais exofíticas(76)(Figura 19). 

 

 

Figura 19. Lesão exofítica em margem palpebral 
 

 

C. Biópsia tradicional por elipse ou fusiforme 

A excisão fusiforme era antigamente descrita como incisão elíptica. 

Segundo Zuber, o mais apropriado é descrever como fusiforme, devido ao 

aspecto bicôncavo da ferida. Procedimento ideal para remoção de lesões 

subcutâneas requer suturas para fechamento da ferida. A relação entre o 

comprimento e largura da incisão deve ser de 3:1; essa conformação 

favorece a formação de um ângulo de 30° nos ápices, possibilitando o 

fechamento sem redundância de pele(77). 
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D. Biópsia por trépano punch 

A biópsia incisional por trépano preserva a arquitetura do tecido e 

permite a obtenção da espessura total do tumor(78,79). Apesar das amostras 

serem de diâmetros pequenos, o material é adequado para estudo 

anatomopatológico confiável(6,79)(Figura20). 

 

 

*Ilustração cedida pelo desenhista Carneiro, RV 

Figura 20. (A): Ilustração da biópsia por trépano;(B): Material com preservação da 

arquitetura 

 

 

3.4.1  Estudos dermatológicos 

 

Todd et al.(6)avaliaram grau de concordância entre a biópsia por 

trépano 2mm e a incisional por elipse em diferentes lesões dermatológicas. 

Um alto índice de concordância entre as duas técnicas (94%) somado a uma 

técnica mais simples, que não requer suturas, levou à difusão da biópsia por 

trépano de 2 mm no meio dermatológico.  
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A biópsia incisional é útil para predizer o tipo histológico predominante 

do carcinoma basocelular no padrão ouro. Porém, se descrito apenas o tipo 

histológico predominante, ocorre 21,7% de falha no diagnóstico(39). Em outro 

estudo, biópsias por trépano e por shave foram realizadas em 86 pacientes 

com CBC. Observaram uma acurácia de 80,7% e 75,9% para o tipo 

histológico, respectivamente. Entretanto, em 20% dos casos, a biópsia não 

identificou corretamente o subtipo histológico(80). A acurácia da biópsia por 

trépano é maior em CBC primário, quando comparado ao CBC recorrente(80). 

Esse dado foi confirmado em outro estudo, no qual a acurácia foi de 67,1% 

no subtipo histológico do CBC recorrente(81). 

A acurácia da biópsial por trépano no diagnóstico do subtipo 

histológico ainda não está bem estabelecida. Haws et al. observaram uma 

concordância de 82% para o subtipo histológico, porém apenas 12% das 

biópsias haviam sido realizadas com trépano(14). 

 

3.4.2 Estudos oftalmológicos 

 

Rice et al.(12)compararam, em estudo retrospectivo, a concordância 

entre a biópsia por trépano de 2 mm, a biópsia incisional tradicional por 

elipse e o resultado da peça cirúrgica de tumores palpebrais, encontrando 

uma concordância de 85% para o trépano de 2 mm e 95% para a biópsia 

tradicional por elipse. Entretanto, não avaliaram outros índices, como 

sensibilidade, especificidade, VPP, VPN e o coeficiente Kappa. 
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Chatterjee et al.(82),em outro estudo retrospectivo, tentaram demonstrar 

a importância da biópsia incisional por trépano de 3mm no manejo do 

carcinoma basocelular  palpebral. Ao comparar o exame clínico ao resultado 

da biópsia por trépano, encontraram sensibilidade de 87,5%, especificidade 

de 75%, VPP de 87,5%, e VPN de 75%. Devido à perda de amostra não foi 

possível determinar a concordância dos mesmos com o teste padrão, pois, 

dos 24 pacientes iniciais, apenas 13 foram para cirurgia excisional. 

Na literatura, existem poucos estudos sobre o tema. Por isso é 

importante a realização de trabalhos que avaliem a confiabilidade da biópsia 

por trépano em lesões palpebrais, para que lesões neoplásicas sejam 

retiradas com margem de segurança adequada e não sejam tratadas 

erroneamente, como lesões inflamatórias ou infecciosas. 

 



 

 

4  MÉTODOS 
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4.1  Participantes 

 

4.1.1  Desenho do estudo 

 

Foi realizado um estudo prospectivo, transversal, abrangendo lesões 

com suspeita de malignidade palpebral. O estudo foi realizado de maio de 

2008 a dezembro de 2011. 

 

4.1.2 Pacientes 

 

Os pacientes avaliados para este estudo foram examinados no 

Ambulatório de Plástica Ocular do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). 

Todos os pacientes assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido. O protocolo da pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética 

para Análise de Projetos e Pesquisa (CAPPesq) da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (Protocolo de pesquisa n°1143/07, aprovado 

em 07/04/2008) (Anexo 1). 

As lesões suspeitas de malignidade foram avaliadas por três 

oftalmologistas (Carneiro, RC; Macedo, EMS e Matayoshi, S). Foram incluídas 

as lesões primárias que apresentassem as seguintes características: 
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1. alteração na cor; 

2. alteração no tamanho associado ou não a ulceração; 

3. superfície elevada com alteração na textura da pele, com limites 

imprecisos e irregulares;  

4. telangiectasias e/ou madarose. 

 

Os critérios de exclusão foram: 

1. lesões que apresentaram características benignas, como ausência 

de telangiectasias, margem regular, ausência de ulceração e 

infiltração; 

2. hordéolo, calázio, papiloma, cistos de Moll e Zeiss; 

3. lesões inflamatórias ou infecciosas diagnosticadas à biópsia por 

trépano; 

4. lesões muito sugestivas de carcinoma sebáceo, e que pela gravidade 

da apresentação clinica foram encaminhadas para cirurgia;  

5. participação do paciente em outro protocolo de pesquisa. 

 
As lesões foram examinadas por meio de exame oftalmológico 

biomicroscópico (magnificação em lâmpada de fenda Haag Streit, aumento 

10x). Os pacientes foram submetidos a um questionário (Anexo 2), por meio do 

qual foram obtidos os seguintes dados: gênero, idade, localização anatômica 

da lesão e tempo de evolução da doença. 

As lesões foram documentadas por fotografia digital (Sony® cyber-shot / 

modelo DSC-W80/7.2 megapixels), e mensuradas através do ImageJ 1.44(83), 

seguindo os seguintes passos: 
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 1° Passo: Obtenção da imagem com uma medida conhecida 

próxima à lesão (ex. régua) (Figura 21). 

 
Figura 21. Imagem com régua milimetrada 

 

 2°Passo: Marcação da medida conhecida com a linha (Figura 22). 

 
Figura 22. Marcando a medidda conhecida 
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 3°Passo: Especificação da medida conhecida e sua unidade 

(ex: 10 mm) 

Para isso, é preciso clicar em “analisar” (Analyze), em seguida clicar 

em “inserir escala” (Set Scale), e depois inserir o valor da medida conhecida 

e sua unidade. No exemplo (Figura 23), temos que cada 70.841 pixels da 

imagem correspondem a 1mm. 

 

Figura 23. Escala de conversão 

 

 

 4°Passo: Marcar com a ferramenta “linha” (Line) o alvo da medida 

quando o objetivo for o maior diâmetro da lesão (Figura 24). Já para as 

medidas de área, usamos a ferramenta “polígono” (Polygon Selection) e 

circundamos a área de interesse. 

Para isso, clicar em “analisar” (Analyze) e, em seguida, em “medir” 

(Measure). Assim, o programa realizará a conversão de pixels para milímetros. 

O resultado aparecerá em uma nova janela (Results), como “medida 1”.  
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Figura 24. Marcação do maior diâmetro da lesão com a “linha” (Line) 

 

 

 5° Passo: Salvar as medidas  

Para salvar, usar os comandos: “Arquivo / Salvar como / Medidas” 

(File / Save as / Measurements). O programa irá salvar as medidas em uma 

planilha de Excel. 

 

 

4.2 Procedimentos 

 

As biópsias pré-operatórias foram realizadas de forma padronizada 

(por Carneiro, RC e Macedo, EMS) escolhendo o local mais típico do tumor, 

geralmente área perlácea ou borda mais espessa da lesão; as áreas 
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ulceradas foram evitadas. Antes do procedimento, as crostas foram 

removidas quando presentes nas lesões.  

O procedimento foi realizado no Centro de Cirurgia Ambulatorial do 

HC-FMUSP, seguindo-se os seguintes passos: 

1)  Instilação de colírio anestésico (Anestalcon®); 

2)  Assepsia e antissepsia; 

3)  Colocação de campos estéreis; 

4) Infiltração da região com solução anestésica associada a 

adrenalina a 1:200.000 (Xilocaína®); 

5)  Trepanação do local mais típico do tumor, borda da lesão, com 

trépano de 2 mm de aço inoxidável da marca Richter (Reg.M.S: 

1034396). Aplicação de pressão suave e rotação do trépano 

permitindo sua introdução no tecido suspeito (Figuras 25A e 26B); 

6)  Exposição do material trepanado com auxílio de uma agulha de 

insulina ou pinça de conjuntiva e a base da lesão cortada com 

uma lâmina de bisturi n° 11 (Figuras 25B e 25C); 

7)  Encaminhamento do material coletado devidamente identificado 

para avaliação patológica em recipiente com formaldeído a 10% 

(Figuras 25D e 26D); 

8)  Realização de curativo com pomada oftalmológica de antibiótico 

(sulfato de gentamicina a 0,3%). 
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*Ilustração cedida por Macedo, EMS. 

Figura 25. Representação esquemática das etapas do procedimento de biópsia por 

trépano de 2 mm. (A) Trepanação; (B) Exposição do material com uma pinça de 

conjuntiva; (C) Base da lesão cortada com uma lâmina de bisturi n° 11; (D) Material 

coletado sendo colocado em frasco de biópsia 
 

 

 

Figura26. (A) Lesão tumoral após retirada de crostas; (B) Trepanação da lesão  com 

trépano de 2 mm; (C) Aspecto imediato após a trepanação da lesão; (D) Material trepanado 
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Todos os pacientes do presente estudo foram submetidos à cirurgia 

excisional com margem de segurança e reconstrução da região acometida. 

O padrão-ouro utilizado para avaliação da acurácia diagnóstica da biópsia 

por trépano foi o exame anatomopatológico da peça cirúrgica. 

 

 

4.3 Avaliação anatomopatológica 

 

A avaliação anatomopatológica foi realizada no Departamento de 

Patologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. 

Todas as lâminas foram coradas com Hematoxilina Eosina (HE) e avaliadas 

em microscópio de forma padronizada, com aumentos de 200x, 400x e 

1.000x (imersão), quando necessário.  

Os tumores foram classificados de acordo com a OMS(39). Os tumores 

mistos foram classificados de acordo com o padrão predominante e 

acessório. O tipo histológico predominante (THP) foi definido como o padrão 

correspondente a mais de 50% da lesão(39). Como tipos histológicos 

acessórios (THA), foram denominados todos os padrões encontrados em 

menor proporção. 

Tanto a avaliação histopatológica das biópsias com trépano de 2 mm, 

como a da peça cirúrgica foram realizadas de forma mascarada e os 

resultados discordantes revisados por um segundo patologista. Todos os 

diagnósticos foram mantidos, e os discordantes, reanalisados. 
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4.4 Análise Estatística 

 

Primeiramente, foram descritas para o total de lesões e para as 

lesões do tipo carcinoma basocelular as seguintes características: 

1- Qualitativas - sexo; localização; ulceração; margem; 

2- Quantitativas - idade; tempo de evolução da doença (TEV); área e 

maior diâmetro. 

Foram utilizadas medidas resumo (média, desvio padrão, mediana, 

mínimo e máximo) para o total de lesões e para lesões do tipo carcinoma 

basocelular. 

Foram calculadas as medidas de sensibilidade, especificidade, valor 

preditivo positivo (VPP) e valor preditivo negativo (VPN), bem como a 

acurácia e o coeficiente Kappa(84)
 para avaliar a concordância da biópsia por 

trépano em relação ao padrão-ouro, tanto para malignidade como para 

agressividade da lesão.  

Foram avaliadas as variáveis de concordância da biópsia por trépano 

com o padrão ouro para avaliação de malignidade, tipo, subtipo histológico 

do CBC e agressividade da lesão, e foi verificada a existência de associação 

das variáveis qualitativas, através dos testes qui-quadrado, ou teste exato de 

Fisher para tabelas 2x2, ou teste da razão de verossimilhanças para tabelas 

maiores(84). Para as variáveis quantitativas, utilizou-se o teste t-Student(84) 

para idade e diâmetro da lesão, e testes Mann-Whitney(84)para área e TEV. 

Os mesmos testes foram realizados para avaliar a capacidade de 

identificação pela biópsia por trépano do subtipo histológico mais agressivo 

(IBxSMA) do CBC. Os testes foram realizados com nível de significância de 5%. 



 

 

5  RESULTADOS 
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Sessenta e um pacientes preencheram os critérios de inclusão 

(Anexo 3). 

A Tabela 1 apresenta as características da amostra. A distribuição em 

relação aos sexos foi semelhante. Na análise topográfica das lesões, 

observou-se um predomínio da pálpebra inferior (68,9%), seguido do canto 

medial (14,8%), pálpebra superior (11,5%) e canto lateral (4,9%).  

Vinte e seis lesões (42,6%) eram ulceradas, e 35, não ulceradas; 

72,1% das lesões acometeram a margem palpebral. 

 

Tabela 1. Descrição das características qualitativas (sexo, localização, ulceração e 

margem palpebral) de todos os pacientes com tumores palpebrais submetidos à biópsia 

por trépano 

Variável Frequência % 

Sexo   

Feminino 30 49,2 

Masculino 31 50,8 

Localização   

Inferior 42 68,9 

Superior 7 11,5 

Medial 9 14,8 

Lateral 3 4,9 

Ulceração   

Sim 26 42,6 

Não 35 57,4 

Margem palpebral   

Sim 44 72,1 

Não 17 27,9 

Total 61 100 
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A Tabela 2 mostra as características quantitativas da amostra: 

idade, tempo de evolução da doença (TEV), área e maior diâmetro da lesão. 

A idade média dos pacientes foi de 65,97anos ± 14,07 anos (DP) 

(variando entre 29 e 90 anos). O tempo de evolução foi dois anos (mediana) 

(mínimo de 0,2 anos e máximo de 26 anos). 

As lesões tinham área de 37,22mm2(mediana; mínimo de 1,89mm2 e 

máximo de 174,33mm2). O maior diâmetro foi de 9 mm (mediana; mínimo de 

2 mm e máximo de 27mm) (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Descrição das características quantitativas de todos os pacientes 

 

TEV: tempo de evolução da doença; DP: desvio padrão e N: número de casos  

 

 

5.1 Diagnóstico de malignidade 

 

Dentre as 61 lesões avaliadas, a biópsia por trépano de 2 mm 

diagnosticou 17 (27,9%) lesões benignas, e 44 (72,1%), malignas.  

No resultado anatomopatológico do padrão-ouro, 12 lesões (19,7%) 

foram benignas, e 49, malignas (80,3%). 

A Tabela 3 mostra que a biópsia por trépano fornece mais tipos 

histológicos falso-negativos do que falso-positivos quanto à malignidade. 

 

Variável Média DP Mediana Mínimo Máximo N

Idade (anos) 65,97 14,07 70 29 90 61

TEV (anos) 3,24 4,15 2 0,2 26 61

ÁREA (mm2) 52,98 46,46 37,22 1,89 174,33 61

Maior diâmetro (mm) 9,34 5,11 9 2 27 61
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Tabela 3. Descrição da malignidade dada pela biópsia por trépano em relação ao 

fornecido pelo padrão-ouro 

  Padrão-Ouro   

Biópsia Benigno Maligno Total 

  n % n % n % 

Benigno 11 18,0 6 9,8 17 27,9 

Maligno 1 1,6 43 70,5 44 72,1 

Total 12 19,7 49 80,3 61 100 

 

 

Os resultados de malignidade fornecidos pela biópsia por trépano 

foram confrontados com os resultados obtidos pelo padrão-ouro. 

O cálculo dos indicadores para malignidade demonstrou uma 

sensibilidade de 87,8%; especificidade de 91,7%; valor preditivo positivo de 

97,7%; valor preditivo negativo de 64,7%; acurácia de 88,5%, e o Kappa de 

69,0%. A biópsia por trépano é mais específica que sensível para avaliar a 

malignidade, porém ambos os valores são bastante próximos de 1.  

Estatisticamente, não há diferença nas características quantitativas 

(idade, TEV, área e maior diâmetro) avaliadas segundo concordância da 

malignidade entre biópsia por trépano e padrão-ouro (p>0,05) (Anexo 3). 

A Tabela 4 mostra que a concordância na malignidade é 

estatisticamente maior em lesões não ulceradas (p=0,035), quando o 

resultado da biópsia por trépano diagnosticou lesão maligna (p = 0,001). 
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Tabela 4. Descrição das medidas qualitativas segundo concordância da malignidade 

entre biópsia por trépano / padrão-ouro e o resultado dos testes de associação 

  Malignidade     

Variável Concordante Discordante Total p 

  n % n %     

Sexo       

Feminino 26 86,7 4 13,3 30 0,707* 

Masculino 28 90,3 3 9,7 31  

Localização       

Inferior 37 88,1 5 11,9 42  

Superior 7 100,0 0 0,0 7 0,351# 

Medial 7 77,8 2 22,2 9  

Lateral 3 100,0 0 0,0 3  

Ulceração       

Sim 20 76,9 6 23,1 26 0,035* 

Não 34 97,1 1 2,9 35  

Margem palpebral      

Sim 39 88,6 5 11,4 44 >0,999* 

Não 15 88,2 2 11,8 17  

Biópsia       

Benigno 11 64,7 6 35,3 17 0,001* 

Maligno 43 97,7 1 2,3 44  

Total 54 88,5 7 11,5 61   

* Resultado do teste exato de Fisher; # Resultado do teste da razão de verossimilhanças 
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5.2  Diagnóstico Histológico 

 

A acurácia para o tipo histológico foi de 83,6% (Tabela 5). 

As lesões diagnosticadas pela biópsia por trépano foram 33 CBCs; 

nove CECs e dois melanomas, e, dentre as lesões benignas, queratose 

actínica; tecido de granulação; nevo melanocítico entre outras.  

O histopatológico final do padrão-ouro identificou 35CBCs; 12 CECs; 

dois melanomas, e 12 lesões benignas (queratose actínica; tecido de 

granulação; nevo melanocítico, entre outros) (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1. Descrição dos diagnósticos de lesões malignas identificados pela biópsia por trépano e o 

padrão-ouro 

 

CBC: carcinoma basocelular e CEC: carcinoma espinocelular 
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Nas lesões não ulceradas, observou-se maior concordância no tipo 

histológico dado pela biópsia por trépano/padrão-ouro (p = 0,042) quando o 

resultado da biópsia por trépano foi maligno (p = 0,007) (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Comparação das medidas qualitativas entre os casos concordantes do tipo 

histológico dado pela biópsia por trépano em relação ao padrão-ouro e resultado dos 

testes de associação 

  Tipo histológico     

Variável Concordante Discordante Total p 

 n % n %     

Sexo            

Feminino 24 80,0 6 20,0 30 0,289  

Masculino 27 87,1 4 12,9 31   

Localização            

Inferior 35 83,3 7 16,7 42   

Superior 7 100,0 0 0,0 7 0,157#  

Medial 6 66,7 3 33,3 9   

Lateral 3 100,0 0 0,0 3   

Ulceração            

Sim 18 69,2 8 30,8 26 0,042*  

Não 33 94,3 2 5,7 35   

Margem palpebral            

Sim 36 81,8 8 18,2 44 >0,999*  

Não 15 88,2 2 11,8 17   

Biópsia            

Benigno 11 64,7 6 35,3 17 0,007*  

Maligno 40 90,9 4 9,1 44   

Total 51 83,6 10 16,4 61   

Resultado do teste Qui-quadrado; * Resultado do teste exato de Fisher; # Resultado do teste da razão de 
verossimilhanças 

 

A concordância no tipo histológico entre biópsia por trépano e padrão-

ouro não está estatisticamente relacionada às variáveis quantitativas (idade, 

TEV, área e maior diâmetro) avaliadas (p > 0,05) (Anexo 5). 
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5.3  Diagnóstico de CBC 

 

Trinta e cinco lesões, do total da amostra, tiveram o diagnóstico 

anatomopatológico confirmado como CBC. Na análise do tipo histológico, 

encontrou-se uma discordância de 11,42% das lesões, ou seja, 4 lesões 

foram discordantes. 

Na análise do subtipo, foi realizada uma avaliação para a acurácia do 

subtipo individual, ou seja, CBC simples, nodular, micronodular e infiltrativo 

(classificação da OMS) e uma classificação agrupada, baseada no 

comportamento biológico do tumor (agressivo ou não agressivo). 

Foi necessária a exclusão das lesões discordantes quanto ao tipo 

histológico para a análise da acurácia do subtipo histológico agrupado do 

CBC, e para comparação dos dados entre o subtipo individual e agrupado. 

Portanto, trinta e uma lesões eram concordantes quanto ao tipo histológico 

(CBC) (Anexo 6). 

Portanto, primeiramente, o resultado será descrito para 35 lesões, 

conforme a Tabela 6, e, a seguir, as variáveis qualitativas e quantitativas das 

31 lesões. 

A Tabela 6 mostra as características da análise da amostra. 

Observou-se um predomínio de lesões na pálpebra inferior (71,4%), seguido 

do canto medial e canto lateral. Dezoito lesões (51,4%) eram ulceradas, 

e 17, não ulceradas (48,6%). Na classificação individual do subtipo, 57,1% 

das lesões foram discordantes e 42,9%, concordantes.  
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Tabela 6. Descrição das variáveis qualitativas nos 35 pacientes cujo padrão-ouro 

apresentou carcinoma basocelular 

Variável Frequência % 

Sexo   

Feminino 15 42,9 

Masculino 20 57,1 

Localização   

Inferior 25 71,4 

Medial 7 20,0 

Lateral 3 8,6 

Ulceração   

Sim 18 51,4 

Não 17 48,6 

Margem   

Sim 21 60,0 

Não 14 40,0 

Biópsia (Subtipo)   

Não identificadas como CBC 4 11,4 

Simples não agressivo 18 51,4 

Simples agressivo 5 14,3 

Misto agressivo 8 22,9 

Padrão-ouro (Subtipo)   

Simples não agressivo 13 37,1 

Simples agressivo 6 17,1 

Misto não agressivo 1 2,9 

Misto agressivo 15 42,9 

Subtipo   

Concordante 15 42,9 

Discordante 20 57,1 

Total 35 100 
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A Figura 27 mostra a imagem de uma lesão representando a 

concordância no subtipo histológico entre a biópsia por trépano e padrão-

ouro. O subtipo histológico não agressivo predominou na biópsia por 

trépano, e o agressivo, no diagnóstico do padrão-ouro.  

 

 

*Imagem cedida por Macedo, EMS; Departamento de Oftalmologia HC-FMUSP; **Imagem cedida por 
Lima, PP; Departamento de Patologia HC-FMUSP 

 

Figura 27. (A) Paciente com lesão nodular; (B)* Biópsia: ninhos grandes de células 

atípicas basaloides (padrão nodular) (seta branca), HE (200x); (C)** Padrão-ouro: o 

padrão nodular pode ocorrer em associação com o padrão adenoide (seta preta), 

HE (200x) 
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A Tabela 7 apresenta as variáveis quantitativas (idade, TEV, área e 

maior diâmetro) dos pacientes com diagnóstico de CBC no padrão-ouro. 

A idade média foi de 66,77 anos ± 14,18 anos (DP), variando entre 

29 e 90 anos. O tempo de evolução da doença foi de dois anos (mediana; 

mínimo de 0,25 e máximo de 10 anos). As lesões tinham área de 37,93 mm2 

(mediana; mínimo de 1,89 e máximo de 174,33 mm2). O maior diâmetro foi 

de 9 mm2 (mediana; mínimo de 3 e máximo de 27mm2) (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Descrição das variáveis quantitativas nos pacientes cujo padrão-ouro 

apresentou CBC 

 
TEV: tempo de evolução da doença; DP: desvio padrão e N: número de casos 

 

De um total de 35 lesões de CBC, 31 lesões tiveram o diagnóstico 

concordante, biópsia por trépano x padrão-ouro. A Tabela 8 mostra as 

características da análise qualitativa da amostra (sexo, localização, ulceração, 

subtipos e capacidade do trépano identificar o subtipo mais agressivo). 

Observou-se um predomínio de lesões na pálpebra inferior (71%). 

Dezessete lesões (54,8%) eram não ulceradas e quatorze, ulceradas 

(45,2%). Dezoito lesões (58,1%) acometeram a margem palpebral. 

Na classificação individual do subtipo, 51,6% das lesões foram 

discordantes, e 48,4%, concordantes. O subtipo histológico não agressivo 

predominou na biópsia por trépano, e o agressivo, no diagnóstico pelo 

padrão-ouro. 

Variável Média DP Mediana Mínimo Máximo N

Idade (anos) 66,77 14,18 70 29 90 35

TEV (anos) 2,48 2,48 2 0,25 10 35

ÁREA (mm2) 59,80 52,22 37,93 1,89 174,33 35

Maior diâmetro (mm) 10,17 5,54 9 3 27 35
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Tabela 8. Descrição das variáveis qualitativas nos 31 pacientes cuja biópsia por 

trépano e o padrão-ouro apresentaram carcinoma basocelular 

Variável Frequência % 

Sexo   

Feminino 12 38,7 

Masculino 19 61,3 

Localização   

Inferior 22 71,0 

Medial 6 19,4 

Lateral 3 9,7 

Ulceração   

Sim 14 45,2 

Não 17 54,8 

Margem palpebral   

Sim 18 58,1 

Não 13 41,9 

Subtipo individual   

Concordante 15 48,4 

Discordante 16 51,6 

Subtipo agrupado 

(biópsia)   

Não agressivo 18 58,1 

Agressivo 13 41,9 

Subtipo agrupado (padrão-ouro)    

Não agressivo 14 45,2 

Agressivo 17 54,8 

Total 31 100 
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Na Tabela 8, observa-se que os pacientes com carcinoma basocelular 

do sexo masculino são a maioria (61,3%), diferentemente da proporção no 

total da amostra, em que a frequência entre homens e mulheres foi 

semelhante.  

A concordância no subtipo histológico (individual) entre a biópsia por 

trépano e o padrão-ouro nas lesões de CBC não está associada às 

características qualitativas (sexo, localização, ulceração e margem palpebral) 

(p > 0,05) (Anexo 7). 

 

Tabela 9. Descrição das medidas qualitativas segundo concordância biópsia por 

trépano/padrão-ouro do subtipo histológico individual e resultado dos testes de 

associação  

 Subtipo individual     

Variável Concordante Discordante Total p 

 n % n %     

Sexo       

Feminino 6 50,0 6 50,0 12 0,886 

Masculino 9 47,4 10 52,6 19  

Localização       

Inferior 13 59,1 9 40,9 22  

Medial 1 16,7 5 83,3 6 0,139# 

Lateral 1 33,3 2 66,7 3  

Ulceração      0,870 

Sim 7 50,0 7 50,0 14  

Não 8 47,1 9 52,9 17  

Margem palpebral      0,095 

Sim 11 61,1 7 38,9 18  

Não 4 30,8 9 69,2 13  

Total 15 48,4 16 51,6 31   

Resultado do teste Qui-quadrado; # Resultado do teste da razão de verossimilhanças 
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O Gráfico 2 apresenta as medidas quantitativas (idade, área, TEV, 

maior diâmetro) segundo a concordância do subtipo histológico (individual) 

obtido pela biópsia por trépano em relação ao padrão-ouro. 

 

Gráfico 2. Descrição das medidas quantitativas segundo concordância do subtipo 

individual histológico dado pela biópsia por trépano em relação ao padrão-ouro em 

lesões CBC e resultado dos testes comparativos 

 

Resultado do teste Mann-Whitney; *Resultado do teste t-Student; TEV: tempo de evolução da doença 
e p:Significância estatística 

 

 

A Tabela 10 apresenta as descrições das medidas qualitativas (sexo, 

localização, ulceração e margem palpebral), segundo a concordância biópsia 

por trépano/padrão-ouro para o subtipo histológico agrupado.  
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Tabela 10. Descrição das medidas qualitativas segundo concordância biópsia por 

trépano/padrão-ourodo subtipo histológico agrupado e resultado dos testes de 

associação 

  Subtipo agupado     

Variável Concorda Discorda Total p 

 

n % n %     

Sexo 

     

0,717* 

Feminino 8 66,7 4 33,3 12 

 Masculino 11 57,9 8 42,1 19 

 Localização 

     

0,126# 

Inferior 16 72,7 6 27,3 22 

 Medial 2 33,3 4 66,7 6 

 Lateral 1 33,3 2 66,7 3 

 Ulceração 

     

0,756 

Sim 9 64,3 5 35,7 14 

 Não 10 58,8 7 41,2 17 

 Margem palpebral  

    

0,027 

Sim 14 77,8 4 22,2 18 

 Não 5 38,5 8 61,5 13 

 Total 19 61,3 12 38,7 31   

Resultado do teste qui-quadrado      

* Resultado do teste exato de Fisher     

# Resultado do teste da razão de verossimilhanças    

p:Significância estatística 

 

 

Lesões em margem palpebral apresentam estatisticamente maior 

frequência de concordância entre biópsia por trépano e padrão-ouro na 

classificação de agressividade de CBC (p = 0,027). 
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O Gráfico 3 ilustra que não há diferença estatística nas características 

quantitativas avaliadas segundo concordância do subtipo histológico 

agrupado entre a biópsia por trépano e o padrão-ouro (p > 0,05). 

 

Gráfico 3. Descrição das medidas quantitativas segundo concordância do subtipo 

histológico agrupado dado pela biópsia por trépano em relação ao padrão-ouro em 

lesões CBC e resultado dos testes comparativos 

 

Resultado do teste Mann-Whitney 

* Resultado do teste t-Student 

TEV: tempo de evolução da doença e p: Significância estatística 

 

 

A Tabela 11 mostra que a biópsia por trépano identificou mais o subtipo 

não agressivo (58,1%), enquanto o padrão-ouro diagnosticou os subtipos 

agressivos em 54,8%. 
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Tabela11. Descrição da agressividade dada pela biópsia em relação ao resultado 

anatomopatológico obtido pelo padrão-ouro 

Subtipo agrupado 
CBC Biópsia 

Subtipo agrupado CBC (padrão-ouro)     

Não agressivo Agressivo Total 

n % n % n % 

Não agressivo 10 32,3 8 25,8 18 58,1 

Agressivo 4 12,9 9 29,0 13 41,9 

Total 14 45,2 17 54,8 31 100 

CBC: carcinoma basocelular 

 

 

Foram calculadas as medidas de concordância do subtipo histológico 

do CBC entre a biópsia por trépano e o padrão-ouro para avaliação do 

comportamento biológico do CBC (agressividade). 

O cálculo dos indicadores para agressividade demonstrou uma 

sensibilidade de 52,9%; especificidade de 71,4%; valor preditivo positivo de 

69,2%; valor preditivo negativo de 55,5%;acurácia de 61,3%, e o Kappa de 

23,8%. O teste foi mais específico que sensível. 

A biópsia por trépano foi capaz de identificar o subtipo mais agressivo 

em 61,9% dos casos de CBC (Tabela 12). 

As variáveis qualitativas (sexo, localização, ulceração e margem 

palpebral) (Tabela 12) e quantitativas também foram correlacionadas, porém 

não alteraram estatisticamente a capacidade da biópsia em reconhecer o 

subtipo mais agressivo (Anexo 8). 
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Tabela 12. Descrição das medidas qualitativas segundo a capacidade da biópsia por 

trépano em identificar o subtipo histológico mais agressivo em lesões CBC e resultado 

dos testes comparativos 

  IBxSMA     

Variável Não identificou Identificou Total p 

  n % n %     

Sexo 

     

0,673* 

Feminino 4 44,4 5 55,6 9 

 Masculino 4 33,3 8 66,7 12 

 Localização 

     

0,193# 

Inferior 5 41,7 7 58,3 12 

 Medial 3 50,0 3 50,0 6 

 Lateral 0 0,0 3 100,0 3 

 Ulceração 

     

>0,999* 

Não 4 36,4 7 63,6 11 

 Sim 4 40,0 6 60,0 10 

 Margem palpebral 

     

0,659* 

Não 5 45,5 6 54,5 11 

 Sim 3 30,0 7 70,0 10 

 Total 8 38,1 13 61,9 21   

* Resultado do teste exato de Fisher       

# Resultado do teste da razão de verossimilhanças     

IBxSMA: Identificação pela biópsia do subtipo mais agressivo   

p: Significância estatística      
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5.4  Lesões discordantes 

 

De um total de 61 lesões avaliadas, dez tiveram o diagnóstico 

discordante entre a biópsia por trépano/ padrão-ouro. 

A Tabela 13 mostra os dez casos discordantes da amostra. 

Observa-se que sete lesões discordam do diagnóstico de malignidade 

(Lesões n° 4, 5, 14, 28, 41, 50 e 54). Três lesões são malignas, porém 

discordantes quanto ao tipo histológico (Lesões n° 19, 25 e 56). 

 

Tabela 13. Descrição das lesões discordantes 

 

QA: Queratoseactínica; CBC: Carcinoma basocelular e CEC: Carcinoma espinocelular 

 

 

  

Lesões Biópsia Padrão Ouro

4 QA QA+CEC

5 GRANULOMA CBC

14 CBC Tricoepitelioma

19 CBC CEC

25 CEC CBC

28 QA CBC

41 QA CEC

50 QA CBC

54 QA CEC

56 CEC CBC
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A Figura 28 representa um caso de lesão discordante para o tipo 

histológico (caso n°19). 

 

 

*Imagem cedida por Macedo, EMS; Departamento de Oftalmologia HC-FMUSP **Imagem cedida por 
Lima, PP; Departamento de Patologia HC-FMUSP 

 

Figura 28. (A)* Paciente com lesão ulcerada; (B)** Biópsia: ninhos pequenos de células 

basaloides atípicas (seta branca), HE, visão geral (200x); (C)** Peça cirúrgica: na 

periferia (seta branca), aspecto basaloide, no entanto no centro (seta preta), a natureza 

escamosa do tumor é aparente, HE (200x) 

 

 

 

 

 



 

 

6 DISCUSSÃO 
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6.1 Diagnóstico de lesão maligna e tipo histológico 

 

A acurácia é o principal fator para determinar a utilidade de um teste 

diagnóstico. Na literatura, existem poucos estudos sobre a acurácia da 

biópsia por trépano de 2 mm na região palpebral(12,82). O presente estudo 

avaliou a acurácia da biópsia e os resultados foram promissores: além de 

uma alta acurácia, esse procedimento demonstrou altos índices de 

sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo 

negativo para determinação de malignidade palpebral. 

A concordância observada na biópsia para malignidade foi de 88,5%, e 

para tipo histológico, de 83,6%. O presente estudo apresentou, também, uma 

boa confiabilidade (k=0,69). Esses dados permitem um planejamento cirúrgico 

adequado, com uma margem de segurança satisfatória. O valor preditivo 

negativo foi de 64,7%, mais baixo que os outros índices. Esse achado sugere 

que, em casos da alta suspeita clínica e exame negativo, uma segunda biópsia 

pode ser necessária em um sítio diferente da mesma lesão. Lesões 

precursoras, como queratose actínica e infiltrado inflamatório, podem falsear a 

malignidade, caso ocorrido no presente estudo(12). 

Foram investigadas variáveis que pudessem alterar a acurácia do 

diagnóstico para malignidade e tipo histológico. O tamanho do tumor poderia 

representar uma variável de confusão para o diagnóstico, porque tumores 

maiores poderiam ter maior multiplicidade de tipos histológicos, portanto, 

correlacionamos com o maior diâmetro da lesão e com a área total do tumor. 



 Discussão 66 

 

 

Na literatura, observa-se que o tamanho do tumor não influencia a 

representatividade na biópsia; em nosso estudo, os resultados confirmaram 

este dado(39). 

Histologicamente, a ulceração é definida como a perda do epitélio 

sobre o tumor. Essa é secundária à necrose tecidual, decorrente do 

crescimento acelerado da lesão. Sua presença indica maior agressividade da 

lesão, independentemente da espessura do tumor(64). No presente estudo, 

essa variável foi analisada, e observou-se maior concordância para 

malignidade e tipo histológico em lesões não ulceradas. Isso pode ser 

explicado devido ao fato de que as lesões ulceradas apresentam formação de 

tecido de granulação e tampão fibrino-leucocitário, o que pode prejudicar a 

representatividade do tumor em amostras pequenas e/ou superficiais (como 

no caso da biópsia por trépano), que podem, por vezes, alcançar a área 

ulcerada e, assim, não definem a natureza da lesão – se maligna ou não, bem 

como não definem o tipo histológico. Recomenda-se a realização da biópsia 

incisional na área não ulcerada da lesão, pela maior probabilidade de 

representar o tumor em área histologicamente viável para o diagnóstico(85,86). 

Portanto, a concordância maior para malignidade e tipo histológico no 

presente estudo nas lesões não ulceradas deve-se possivelmente à maior 

representatividade tecidual do espécime avaliado. 

Outro estudo avaliou a ulceração como fator preditivo do maior 

número de estádios na cirurgia micrográfica de Mohs. Nesses casos, haveria 

uma maior disseminação profunda e lateral, devido ao crescimento 

acelerado do tumor(56). O tamanho do tumor independe do TEV, e também 

não alterou significativamente a acurácia da biópsia por trépano de 2 mm. 

Outros autores já tinham concluído que o crescimento do CBC é lento, e seu 
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tamanho independe do tempo de evolução(87). A justificativa para esse dado 

está baseada em estudos genéticos, os quais referem que na replicação do 

DNA a fase de síntese é prolongada. 

O presente trabalho foi realizado em um serviço de referência 

em oftalmologia, especializado em plástica ocular; portanto, recebe lesões 

em áreas difíceis de reconstrução e esteticamente desfavoráveis. Isso 

colaborou para a predominância de lesões na margem palpebral (72,1% 

das lesões totais e 60% das lesões de CBC). Correlacionou-se esta 

variável (margem palpebral), pois durante o procedimento há uma 

dificuldade no manuseio do trépano nas lesões marginais palpebrais e, 

consequentemente, amostras mais superficiais e exíguas. Este estudo 

avaliou a influência da margem sobre a acurácia para malignidade, 

tipo  histológico e subtipo. Estatisticamente, a margem não influenciou 

negativamente na concordância. 

 

 

6.2 Diagnóstico do subtipo histológico do CBC 

 

O número de casos de CBC em nossa amostra é significativo e 

acompanha a tendência mundial. Diante de um diagnóstico de CBC, alguns 

fatores são responsáveis pelo adequado tratamento, dentre eles, a localização 

da lesão e o comportamento biológico do tumor (agressivo ou não agressivo). 

Foi observada concordância de 48,9%, quando avaliamos o subtipo 

individualmente, e de 61,3%, quando agrupados (agressivo ou não 

agressivo). A concordância no subtipo é baixa, pois um tumor pode 

apresentar mais de um subtipo histológico, ou seja, pode ser misto. 
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Quando os CBCs são classificados como agressivos e não 

agressivos, a concordância aumenta(39,88). 

 
Gráfico 4. Acurácia da biópsia por trépano no subtipo histológico individual e agrupado 

(agressivo e não agressivo) 

 
 

Estes índices de acurácia da biópsia por trépano para o subtipo 

histológico são baixos, quando comparados aos observados para malignidade 

(88,5%) e tipo histológico (83,6%).  

 
Gráfico 5. Acurácia da biópsia por trépano para malignidade, tipo histológico e subtipo 

histológico (agrupado) CBC 
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O resultado da biópsia por trépano identificou mais o subtipo simples do 

CBC, enquanto, no padrão-ouro, o subtipo misto. No presente estudo o subtipo 

simples foi mais comum (54,2%), e 45,8% de CBC misto (Tabela 9). 

Nossos dados estão de acordo com a literatura, em que o CBC misto varia de 

11 a 54%(14,37,89). 

O diagnóstico do CBC misto, ou seja, com mais de um padrão de 

crescimento histológico, ficou comprometido. Em alguns casos, a biópsia por 

trépano foi realizada em uma área da lesão que apresentava um único padrão 

de crescimento, que, não necessariamente, representava toda a lesão. 

Portanto, há alterações estruturais da lesão que podem não ser alcançadas 

pela biópsia por trépano, sendo diagnosticadas apenas com a peça cirúrgica 

completa (padrão-ouro). 

Na literatura, existem estudos com concordância maior para o subtipo 

80-82%. Haws et al. observaram uma concordância de 82%, porém apenas 

12% das biópsias foram realizadas com trépano(14,80). 

Os tumores agressivos predominaram na presente amostra. 

Porém não devemos generalizar que os tumores palpebrais geralmente são 

agressivos, pois, os casos simples, não agressivos, foram excluídos do 

trabalho por participarem de outros protocolos.  
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6.3 Vantagens da biópsia por trépano 

 

A confiabilidade da biópsia por trépano no diagnóstico de malignidade 

e tipo histológico é elevada, permitindo um planejamento cirúrgico adequado. 

No presente estudo, as biópsias foram realizadas com trépano de 

2 mm. A área trepanada da lesão é pequena e, portanto, dispensa sutura. 

Trépanos de 3 ou 4mm, assim como a biópsia incisional tradicional por 

elipse, requerem uma ou duas suturas para reparo do sítio de retirada da 

amostra do tecido. 

Neste trabalho, foram diagnosticadas lesões como Paracoccidiomicose 

(Figura 29) e lúpus eritematoso sistêmico, excluídos no início da pesquisa 

para tratamento clínico específico, não cirúrgico. Além disso, nas lesões 

benignas, a biópsia prévia evitaria 12 exéreses palpebrais desnecessárias. 

 

 

*Imagem cedida por Lima, PP; Departamento de Patologia HC-FMUSP 

Figura 29. (A) Lesão por Paracoccidiomicose simulando lesão maligna; (B)* O fungo 

apresenta múltiplos brotamentos ou exoesporulações múltiplas (seta branca). Presença 

de células gigantes multinucleadas (seta preta). Coloração histoquímica com prata 

(Grocott), 1000x 
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Outra vantagem da biópsia por trépano é sua capacidade em 

identificar o subtipo histológico mais agressivo no CBC (no presente estudo, 

identificou 61,9% dos casos). De extrema relevância, esse dado permite um 

planejamento cirúrgico adequado, pois lesões mais agressivas necessitam 

de margens cirúrgicas maiores, e nas lesões não agressivas possibilita-se a 

indicação de tratamentos não cirúrgicos.(44,79,90). 

A espessura do tumor é um fator preditivo de metástase em 

melanomas(87) e CEC(91). No CBC, a espessura afeta a resposta de tratamentos 

clínicos(79,92,93); entretanto, estudos recentes não encontraram nenhuma 

correlação entre a espessura pré-tratamento e a ineficácia do tratamento(79,94). 

O presente estudo foi realizado em lesões palpebrais, em que a 

pele é fina quando comparada a outras partes do corpo (17).Portanto, 

apesar de não mensurar a espessura, a biópsia foi realizada na área da 

lesão considerada mais espessa. A espessura do material trepanado é 

suficiente para a elucidação diagnóstica de lesões na região palpebral, 

visto que a acurácia é elevada para malignidade e tipo histológico. 

Além  disso, mesmo em áreas de dificuldade técnica, em que as amostras 

pudessem ser exíguas, a quantidade de material foi estatisticamente 

suficiente, pois apresentou maior concordância. 

Ao contrário da biópsia com trépano de 3 mm, biópsia incisional e 

excisional, a biópsia por trépano de 2 mm não requer suturas. Portanto, 

poupa tempo, material cirúrgico e recursos, podendo ser realizada em 

consultório, fato este de extrema importância em serviços públicos, onde há 

dificuldade de agendamento cirúrgico. 
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6.4 Desvantagens da biópsia por trépano 

 

O resultado da biópsia por trépano pode ser falso negativo para 

malignidade; portanto, em casos de alta suspeita clínica e resultado 

negativo, uma segunda biópsia em um sítio diferente da mesma lesão é 

necessária, conforme abordado previamente.  

A acurácia para o subtipo histológico no CBC é baixa. Em alguns 

casos, a biópsia por trépano pode ser realizada em uma área da lesão que 

apresenta um único padrão de crescimento que não necessariamente 

representa toda a lesão. Em lesões extensas, a trepanação de dois sítios 

poderia aumentar a acurácia diagnóstica. 

A acurácia do teste diagnóstico para agressividade no subtipo 

histológico do CBC foi inferior à acurácia para malignidade e tipo histológico, 

apresentando maior nível de especificidade do que sensibilidade para a 

agressividade. Esse dado permite concluir que, quando a lesão é diagnosticada 

como agressiva pela biópsia, há maior probabilidade da lesão ser realmente 

agressiva, do que quando é classificada como não agressiva, de ser 

realmente não agressiva. De extrema relevância, esse dado chama a 

atenção para a necessidade de um acompanhamento prolongado, de cinco 

ou mais anos, nos pacientes tratados clinicamente. 

Todos os casos discordantes para malignidade e tipo histológico do 

presente estudo foram revisados pelo mesmo patologista (Lima, PP) 

(Tabela 13).  
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O tricoepitelioma (caso n°14) foi um dos casos discordantes entre a 

biópsia por trépano e peça cirúrgica (Figura 30, Tabela 13). Considerado 

neoplasia benigna com diferenciação folicular através do tricoblastos(35), 

o tricoepitelioma é histopatologicamente, composto por ilhas de células 

basaloides uniformes, por vezes mostrando paliçada periférica, o que pode 

levar ao diagnóstico de CBC se as características de diferenciação folicular 

não são notadas(18). O diagnóstico diferencial dos tumores malignos da 

pálpebra, particularmente o CBC, inclui tumores dos apêndices epidérmicos(95) 

e, na literatura, há relatos da dificuldade na diferenciação histológica do 

CBC. Nem sempre é possível a diferenciação pelas técnicas histológicas 

usuais; portanto, novos marcadores estão sendo utilizadas para facilitar 

o diagnóstico(26,96). 

 

 

Figura 30. Tricoepitelioma: lesão nodular com crosta simulando carcinoma basocelular 
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A biópsia por trépano evidenciou um tumor epitelial, invasivo, com 

áreas basaloides e focos de esboço de paliçada na lesão 2 (Tabela 13, caso 

n°19). A área tumoral foi escassamente representada, sendo necessária, na 

época, realização de cortes seriados (três níveis) na tentativa de melhor 

visualização da área suspeita. Na peça cirúrgica que representou o tumor em 

sua totalidade, evidenciou-se um carcinoma epidermoide, com áreas 

basaloides e esboços de paliçada, em concordância com o que foi 

representado na biópsia por trépano. A diferenciação escamosa, entretanto, 

foi mais bem apreciada no centro da lesão e, portanto, a biópsia representava 

a periferia da lesão, menos diferenciada, com aparência basaloide e 

menorqueratinização (Figura 28). 

Na lesão cujo resultado biópsia /peça cirúrgica foi CEC/ CBC (Tabela 13, 

caso n° 25), a biópsia mostrou escassa representatividade de blocos 

tumorais epiteliais, que apresentam atipia moderada, estroma desmoplásico 

e área de componente similar a escamoso. Essas características sugerem 

lesão do tipo CEC. Na peça cirúrgica, com a avaliação completa da lesão, 

nota-se um CBC esclerodermiforme com atipia moderada a intensa, e 

extensas áreas queratóticas. Assim, em uma biópsia com pequena 

representação de tumor epitelial invasivo com áreas que sugerem 

diferenciação escamosa, estes levaram ao diagnóstico de CEC. 

Observamos outra biópsia com escassa representatividade, presença 

de células basaloides com atipia moderada, áreas sugestivas de 

diferenciação escamosa, o que sugeriu o diagnóstico de CEC (Tabela 13, 

caso n°56). Adicionalmente, o tecido encontrava-se com intenso infiltrado 

inflamatório, o que dificultou a visualização correta dos blocos tumorais. 
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Entretanto, a biópsia também apresentou algumas áreas com células 

basaloides e retração dos blocos tumorais em relação ao estroma adjacente, 

características sugestivas de CBC. Diante das duas possibilidades 

diagnósticas, na tentativa de diferenciar CBC e CEC, foram realizados cortes 

seriados e estudo imunohistoquímico, que não foram elucidativos. Optou-se 

pelo diagnóstico morfológico de CEC. Na peça cirúrgica, os critérios 

morfológicos evidentes já permitiram o diagnóstico de CBC. A peça cirúrgica 

apresentava um CBC dos tipos superficial, esclerodermiforme e queratótico, 

ulcerado e com processo inflamatório moderado. O tipo queratótico, em uma 

biópsia pequena, pode sugerir o diagnóstico de CEC, como já visto em outro 

caso desta revisão anatomopatológica dos casos discordantes biópsia/peça 

cirúrgica. A atipia observada era moderada e o componente inflamatório 

presente, como observados na biópsia. 

No caso n°5, o resultado foi granuloma na biópsia e CBC na peça 

cirúrgica (Tabela 13), Observou-se uma escassa representatividade do 

material, com tecido de granulação. Na peça cirúrgica, este é observado na 

área ulcerada de CBC esclerodermiforme. Assim, a biópsia representou a 

superfície da úlcera secundária à lesão tumoral. 

Nos casos n°28 e 50, o diagnóstico foi queratose actínica (QA) na 

biópsia, e CBC na peça cirúrgica (Tabela 13). A primeira representou área 

com presença de QA, e não se observam outras lesões na amostra. A peça 

cirúrgica apresentou um CBC esclerodermiforme e nodular, que não foi 

representado na biópsia. Embora a biópsia não tenha alcançado a área 

tumoral, a presença de QA em pele adjacente ao CBC é frequentemente 
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observada, e ambas as lesões estão relacionadas ao dano causado pela 

exposição solar.  

Em três dos casos discordantes (Tabela 13, casos n°4, 41 e 54), o 

diagnóstico obtido por meio da biópsia foi de QA, lesão considerada pré-

maligna, indicadora da exposição cumulativa aos raios ultravioleta (UV) e 

marcador para um aumento na incidência de câncer de pele não melanoma. 

A QA pode evoluir para carcinoma epidermoide in situ ou invasivo(97), e até 

mesmo pode ser considerada como uma expressão morfológica do carcinoma 

epidermoide(98). Sendo assim, é perfeitamente possível que a área 

representada corresponda à periferia de uma lesão representada por QA que, 

em algum ponto da área, possa ter evoluído para carcinoma invasivo. 

A principal limitação da técnica no presente estudo é o tamanho da 

amostra, o que pode comprometer a identificação do tipo histológico do 

tumor, como mostrado no caso n°19 (Figura 28), em que a área tumoral foi 

escassamente representada, comprometendo o diagnóstico. Adicionalmente, 

a maceração do tecido pode alterar a arquitetura tissular e dificultar o seu 

correto diagnóstico histológico. Assim, uma pinça delicada e um trépano 

bem afiado são imprescindíveis. 

Dependendo da localização da lesão, a trepanação pode ser difícil e 

resultar em uma amostra exígua, principalmente quando acomete a margem 

palpebral. Baseados nesta dificuldade técnica observada durante o estudo, 

analisamos a concordância da acurácia do trépano e a correlacionamos com 

a margem palpebral. Estatisticamente, não observamos influência sobre os 

resultados de malignidade e tipo histológico. 



 

 

7  CONCLUSÕES 
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1- O presente estudo indica que a biópsia por trépano de 2 mm é um 

procedimento  útil para o oftalmologista adotar conduta segura, tanto 

na instituição de tratamento clínico, quanto no cirúrgico. 

2- Este teste diagnóstico mostrou grande acurácia para confirmação de 

malignidade palpebral e na identificação do tipo histológico. 

3- O método teve maior concordância nas lesões não ulceradas, quando 

comparadas às lesões ulceradas. 

4- A ocorrência da lesão em margem palpebral não influenciou 

negativamente a acurácia da biópsia por trépano de 2 mm para 

identificação de malignidade e tipo histológico. 

5- A biópsia por trépano de 2 mm apresentou menor acurácia na 

determinação do subtipo histológico do carcinoma basocelular. 
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Anexo 1. Aprovação da Comissão de Ética para Análise de Projetos de 
Pesquisa do HCFMUSP 
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Anexo 2–Questionário 

 

 

 Plástica Ocular 

Protocolo 

 

DATA:       /      / N° do controle:

Identificação 

 

 
Telefone :_______________________ 
 
Profissão:_______________________ 
 

Anamnese 

 
Q.P.:___________________________ 
Tempo de início: __________________ 
A.D. 
Exposição U.V.: 
(  ) s/ proteção  (  ) c/ proteção 
Qual?__________________________ 
Sintomas Atuais: 

1. Locais 
(  ) Dor                                            
(  ) Epífora 
(  ) Hiperemia                                  
(  ) B.A.V. 
(  ) Sangramento 
(  ) Prurido 
(  ) Sensação de corpo estranho 
(  ) Edema 
(  ) Descamação                             
(  ) Ardor 
(  ) Dormência ou formigamento    
(  ) Outros_______________________ 

2. Sistêmicos: 
(  ) Cefaléia 
(  ) Diarréia 
(  ) Mialgia                                   
(  ) S. Gripais 
(  ) Outros:______________________  
Frequência:_____________________ 

H.P.P.: 

Patologia ocular associada: 

(  ) Glaucoma 

(  ) Catarata 

(  ) Olho seco 

(  ) Outras: ______________________ 

Patologia Sistêmica: 

(  ) Inflamatória___________________ 

(  ) Auto-imune___________________ 

(  ) HAS / DMTempo:_____ 

Medicação em uso: 

(  ) Tópica 

(  ) Sistêmica 

Grau de risco cirurgico: 

(  )  I    (  )  II  (  )  III  (  )  IV 

H.F.: 

(  ) câncer 

Qual? __________________________ 

Grau de parentesco: _______________ 

 

Exame Físico 

 

Tipo de pele (Fitzpatrick) – tabela 1: 

(  )  I  (  )  II  (  )  III  (  )  IV  (  )  V  (  )  VI 

 

Ectoscopia: 

Marcar as lesões e quantificar por 

parte do corpo 

 

 

 
Etiqueta 
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 Plástica Ocular 

Protocolo 

 

O.D. 

 

 

O.E. 

 

 

Vista Frontal 

 
 

Perfil Direito 

 

 

 

Perfil Esquerdo 
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 Plástica Ocular 

Protocolo 

 

Corpo 

 

 
 

Acuidade visual: 

 

O.D. 

 

 

 

O.E. 

 

 

 

 

Biomicroscopia 

 

Desenhar a alteração e especificar 
( ex: pinguécula, pterígio, blefarite, catarata, 

hiperemia de conjuntiva, ceratite, leucoma,etc..) 

 

O.D. 

 

 
 

 

Pontos lacrimais - ( tabela  2): 

Sup. GrauInf. Grau_____ 

 

Teste de schirmer: 

 mm 

 

Tempo de rotura do filme lacrimal (BUT): 

segundos 

 

Medidas da lesão: 

Erosão _________________________ 

Borda __________________________ 

Hiperemia ______________________ 

Distância da conj. ________________ 
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 Plástica Ocular 

Protocolo 

 

O.E. 

 

 

 

Pontos lacrimais - ( tabela  2): 

Sup. GrauInf. Grau_____ 

 

Teste de schirmer: 

 mm 

 

Tempo de rotura do filme lacrimal (BUT): 

segundos 

 

Medidas da lesão: 

Erosão _________________________ 

Borda __________________________ 

Hiperemia ______________________ 

Distância da conj.  

 

Resultado da biópsia 

 

 

 

 

 

Observações  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médico 

 

_______________________________ 

Carimbo e Assinatura 
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Anexo 3. Descrição das características do total de lesões 

 

  

Caso n° Sexo Idade Fitzpatrick TEV Área Localização Maior diâmetro Ulceração Margem Biópsia Padrão Ouro

1 2 60 2 10 7,218 Inferior 3 Não Sim Benigno Benigno

2 1 51 2 26 9,635 Superior 4 Não Sim Benigno Benigno

3 1 78 2 5 4,877 Inferior 2 Não Sim Benigno Benigno

4 2 70 3 0,5 7,629 Inferior 4 Não Sim Benigno Maligno

5 1 51 3 1 6,74 Inferior 3 Sim Sim Benigno Maligno

6 2 58 2 2 9,123 Medial 3 Não Não Maligno Maligno

7 1 72 2 1 1,892 Inferior 4 Não Não Maligno Maligno

8 2 62 2 2 7,055 Superior 3 Não Não Benigno Benigno

9 2 72 4 6 2,564 Superior 2 Não Não Benigno Benigno

10 2 71 3 5 6,395 Inferior 3 Não Não Benigno Benigno

11 1 48 6 1 32,86 Medial 8 Não Não Maligno Maligno

12 2 77 3 10 12,47 Inferior 5 Não Não Maligno Maligno

13 1 87 3 1,5 22,99 Inferior 6 Não Não Maligno Maligno

14 1 53 3 1 18,39 Inferior 5 Sim Sim Maligno Benigno

15 2 62 3 0,6 15,3 Inferior 5 Não Não Maligno Maligno

16 1 65 2 1 56,8 Inferior 9 Não Não Benigno Benigno

17 1 70 3 5 43,94 Inferior 9 Não Não Benigno Benigno

18 1 45 3 1 37,22 Inferior 9 Não Não Maligno Maligno

19 1 80 3 1 32,46 Inferior 8 Não Não Maligno Maligno

20 1 35 3 10 21,01 Inferior 9 Sim Sim Maligno Maligno

21 1 56 1 1 32,83 Inferior 7 Não Não Maligno Maligno

22 2 48 3 4 43,89 Superior 8 Sim Sim Benigno Benigno

23 2 79 4 6 13,48 Inferior 7 Não Não Maligno Maligno

24 1 77 1 2 48 Medial 8 Sim Sim Maligno Maligno

25 2 83 3 1 18,57 Inferior 6 Sim Sim Maligno Maligno

26 1 61 2 5 36,13 Inferior 9 Não Não Benigno Benigno

27 2 55 2 4 29,82 Inferior 6 Não Não Maligno Maligno

28 1 72 4 6 111,6 Inferior 9 Sim Sim Benigno Maligno

29 1 75 2 4 48,52 Medial 9 Não Não Maligno Maligno

30 1 67 2 2 35,3 Inferior 7 Sim Sim Maligno Maligno

31 2 64 4 1 15,23 Inferior 5 Não Não Maligno Maligno

32 1 76 4 0,2 16,59 Inferior 5 Sim Sim Maligno Maligno

33 1 86 2 5 16,59 Inferior 5 Não Não Maligno Maligno

34 2 70 2 0,3 32,18 Inferior 6 Sim Sim Maligno Maligno

35 2 29 3 1 14,39 Inferior 10 Não Não Maligno Maligno

36 2 73 2 2 18,63 Inferior 10 Não Não Maligno Maligno

37 2 43 3 3 62,58 Inferior 10 Não Não Maligno Maligno

38 2 77 4 1 37,93 Inferior 10 Sim Sim Maligno Maligno

39 1 73 2 2 97,86 Inferior 10 Não Não Maligno Maligno

40 2 83 4 5 28,37 Superior 10 Não Não Benigno Benigno

41 2 64 4 1 47,77 Inferior 11 Sim Sim Benigno Maligno

42 2 72 2 15 107,5 Superior 13 Não Não Maligno Maligno

43 1 42 3 5 47 Inferior 13 Não Não Benigno Maligno

44 1 75 3 1 99,71 Inferior 12 Não Não Maligno Maligno

45 1 87 2 0,3 76,5 Superior 13 Sim Sim Maligno Maligno

46 2 84 3 2 70,06 Inferior 11 Sim Sim Maligno Maligno

47 1 79 3 1 77,51 Inferior 12 Sim Sim Maligno Maligno

48 2 71 3 2 57,9 Inferior 11 Não Não Maligno Maligno

49 2 48 2 1 80,73 Inferior 11 Não Não Maligno Maligno

50 1 45 2 3 118,9 Medial 13 Sim Sim Benigno Maligno

51 1 90 3 0,3 105,5 Inferior 14 Sim Sim Maligno Maligno

52 1 63 3 0,3 41 Medial 10 Sim Sim Maligno Maligno

53 2 85 3 5 51,28 Lateral 11 Sim Sim Maligno Maligno

54 2 44 2 1 107,4 Medial 18 Sim Sim Benigno Maligno

55 1 70 3 2 162,7 Inferior 19 Sim Sim Maligno Maligno

56 1 66 5 2 145,6 Medial 17 Sim Sim Maligno Maligno

57 2 53 4 1 174,3 Lateral 16 Não Não Maligno Maligno

58 2 70 2 1 111,2 Inferior 16 Sim Sim Maligno Maligno

59 2 63 2 6 141,1 Lateral 19 Sim Sim Maligno Maligno

60 2 76 2 1 127,6 Inferior 22 Sim Sim Maligno Maligno

61 2 63 3 0,7 165,4 Medial 27 Não Sim Maligno Maligno
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Anexo 4. Descrição das medidas quantitativas segundo concordância da malignidade 

dada pela biópsia em relação ao padrão-ouro e resultado dos testes comparativos 

Variável Malignidade Média DP Mediana Mínimo Máximo N p 

Idade (anos) 
Concordante 67,13 14,03 70 29 90 54 

0,073* 
Discordante 57,00 11,60 53 44 72 7 

TEV (anos) 
Concordante 3,41 4,34 2 0,2 26 54 

0,355 
Discordante 1,93 1,97 1 0,5 6 7 

ÁREA (mm
2
) 

Concordante 52,10 46,24 36,68 1,89 174,33 54 
0,816 

Discordante 59,78 51,38 47,77 6,74 118,91 7 

Maior 
diâmetro 

(mm) 

Concordante 9,39 5,11 9 2 27 54 

0,851* 

Discordante 9,00 5,45 9 3 18 7 

Resultado do teste Mann-Whitney        
* Resultado do teste t-Student  
TEV: tempo de evolução da doença; DP: desvio padrão; N: número de casos e p:Significânciaestatística 
 

 

 

 

Anexo 5. Descrição das medidas quantitativas segundo concordância do tipo 

histológico dado pela biópsia em relação ao padrão-ouro e resultado dos testes 

comparativos 

Variável 
Tipo 

histológico Média DP Mediana Mínimo Máximo N p 

Idade (anos) 
Concordante 66,70 14,26 70 29 90 51 

0,390* 
Discordante 62,64 13,27 64 44 83 10 

TEV (anos) 
Concordante 3,50 4,47 2 0,2 26 51 

0,378 
Discordante 2,05 1,85 1 0,5 6 10 

ÁREA (mm
2
) 

Concordante 51,61 45,80 37,57 1,89 174,33 51 
0,708 

Discordante 59,20 51,20 36,13 6,74 145,65 10 

Maior 
diâmetro 

(mm) 

Concordante 9,34 5,18 9 2 27 51 

0,989* 

Discordante 9,36 5,01 9 3 18 10 

Resultado do teste Mann-Whitney        
* Resultado do teste t-Student   
TEV: tempo de evolução da doença; DP: desvio padrão; N: número de casos e p:Significânciaestatística 
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Anexo 6.  Descrição das características das lesões CBC 

 

*NA: Lesões que não apresentam subtipo agressivo no padrão ouro. Nestes casos, não se aplica IBxSMA, 

uma vez que o tumor originalmente não apresenta. Desta forma, tais casos não foram computados para 

análise de tal variável. 

IBxSMA: Identificação pela biópsia do subtipo mais agressivo 

 
 

  

Caso Biópsia Padrão ouro IBxSMA

6 agressivo não agressivo Sim

7 não agressivo não agressivo NA*

11 agressivo agressivo Sim

12 não agressivo agressivo Não

13 não agressivo não agressivo NA*

15 não agressivo não agressivo NA

20 agressivo agressivo Sim

21 agressivo agressivo Sim

23 agressivo agressivo Sim

24 agressivo agressivo Sim

27 não agressivo agressivo Não

29 não agressivo agressivo Não

30 agressivo agressivo Sim

31 agressivo agressivo Sim

34 agressivo agressivo Sim

35 não agressivo não agressivo NA*

36 agressivo não agressivo Sim

37 não agressivo não agressivo NA

38 não agressivo não agressivo NA*

39 não agressivo agressivo Não

46 não agressivo não agressivo NA*

48 não agressivo não agressivo NA*

51 não agressivo não agressivo NA*

52 não agressivo agressivo Não

53 agressivo não agressivo Sim

55 não agressivo agressivo Não

57 agressivo não agressivo Sim

58 não agressivo não agressivo NA*

59 agressivo agressivo Sim

60 não agressivo agressivo Não

61 não agressivo agressivo Não
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Anexo 7. Descrição das medidas quantitativas segundo concordância do subtipo 

individual histológico dado pela biópsia em relação ao padrão-ouro em lesões CBC e 

resultado dos testes comparativos 

TEV: tempo de evolução da doença; DP: desvio padrão; N: número de casos e p:Significância estatística 

 

 

 

Anexo 8. Descrição das medidas quantitativas segundo a capacidade do trépano em 

identificar o subtipo histológico mais agressivo em lesões CBC e resultado dos testes 

comparativos 

Variável IBxSMA Média DP Mediana Mínimo Máximo N p 

Idade (anos) 
Não identificou 69,00 7,87 71,50 55,00 77,00 8 

0,335* 
Identificou 63,69 13,78 64,00 35,00 85,00 13 

TEV (anos) 
Não identificou 3,00 3,15 2,00 0,00 10,00 8 

0,860 
Identificou 3,02 2,87 2,00 0,00 10,00 13 

Área (mm
2
) 

Não identificou 85,67 61,00 73,19 12,47 165,38 8 
0,185 

Identificou 48,10 50,73 32,83 9,12 174,33 13 

Maior diâmetro 
(mm) 

Não identificou 13,50 8,09 10,00 5,00 27,00 8 
0,107* 

Identificou 8,92 4,37 8,00 3,00 19,00 13 

TEV: tempo de evolução da doença; DP: desvio padrão; N: número de casos e p:Significância estatística 

IBxSMA: Identificação pela biópsia do subtipo mais agressivo 

 

 

 

 

Variável Subtipo individual Média DP Mediana Mínimo Máximo N p

Concorda 64,67 18,49 70 29 90 15

Discorda 68,44 9,66 71,5 53 85 16

Concorda 2,51 2,74 1,5 0,25 10 15

Discorda 2,44 2,42 2 0,33 10 16

Concorda 49,18 41,62 32,86 1,89 141,11 15

Discorda 67,05 58,51 44,50 9,12 174,33 16

Concorda 9,53 4,21 9 4 19 15

Discorda 11,13 6,63 10 3 27 16

Resultado do teste Mann-Whitney

* Resultado do teste t-Student

0,478*

TEV (anos) 0,770

ÁREA (mm2) 0,495

Maior diâmetro 

(mm)
0,435*

Idade (anos)
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