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RESUMO
A neoplasia de pele é uma doença multifatorial, com dois subtipos principais: melanoma e não
melanoma. O carcinoma basocelular (CBC) é um tumor cutâneo não melanoma. Este artigo
objetiva demonstrar uma opção de cirurgia para tratamento de CBC. A Cirurgia de Rotação de
Retalho (CRR) é indicada quando o fechamento primário não terá resultado satisfatório. Nesse
sentido, o enfoque é a rotação do retalho sobre o seu próprio eixo, em especial, a transposição,
em que há a rotação lateral, em cima de um ponto pivô para cobrir uma área defeituosa
adjacente. No caso do CBC em ponta de nariz, realiza-se a técnica de dupla translocação, para
conseguir boa cobertura da região após exérese da lesão. Os retalhos são superiores aos enxertos
no reparo da perda de substâncias, pois possuem maior semelhança de cor e textura de pele.
Ademais, evitam a necessidade de remoção do tecido de outro sítio, sem gerar uma nova lesão
operatória. Há exímio resultado estético, por utilizar pele da própria área e, ao transpor o tecido,
também é transferido o pedículo vascular e realizada a anastomose. Quanto às complicações,
ocorre certa alteração anatômica inicial, já que o retalho causa redistribuição não uniforme das
linhas de tensão de fechamento primário. Conclui-se que o CBC tratado cirurgicamente com
rotação se beneficia esteticamente, além de tratar de forma resolutiva o caso, proporcionando
bem estar ao paciente e manutenção da sua autoestima.
Palavras-chave: neoplasia cutânea, adenocarcinoma basocelular, câncer de pele.
ABSTRACT
Skin neoplasm is a multifactorial disease with two main subtypes: melanoma and nonmelanoma. Basal cell carcinoma (BCC) is a non-melanoma skin tumor. This article aims to
demonstrate a surgical option for treating BCC. Flap Rotation Surgery (RRC) is indicated when
primary closure will not have a satisfactory result. In this sense, the approach is the rotation of
the flap on its own axis, in particular, the transposition, in which there is lateral rotation, over a
pivot point to cover an adjacent defective area. In the case of BCC on the tip of the nose, the
double translocation technique is performed, to achieve good coverage of the region after
excision of the lesion. The flaps are superior to grafts in the repair of the loss of substance,
because they are more similar in color and texture to the skin. Moreover, they avoid the need
for tissue removal from another site, without generating a new operative lesion. There is an
excellent esthetic result, because it uses skin from the area itself and, when the tissue is
transposed, the vascular pedicle is also transferred and the anastomosis is performed. As for
complications, a certain initial anatomical alteration occurs, since the flap causes non-uniform
redistribution of the tension lines of primary closure. We conclude that BCC surgically treated
with rotation benefits aesthetically, besides resolutively treating the case, providing well-being
to the patient and maintaining their self-esteem.
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1 INTRODUÇÃO
A neoplasia de pele é uma doença de caráter multifatorial. Esta possui dois grandes
subtipos: melanoma ou não melanoma. O carcinoma Basocelular trata-se de um tumor cutâneo
não melanoma.
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2 OBJETIVO
Demonstrar uma das escolhas de cirurgia para tratamento de CBC e sua indicações.

3 MÉTODOS
A realização da cirurgia de rotação de retalho é indicada quando o fechamento primário
não culminará em um resultado satisfatório. Assim, os retalhos devem ser levados em
consideração quando houver movimentação e elasticidade suficiente da pele ao redor do
defeito, a fim de evitar a distorção de estruturas anatômicas. Retalho consiste em um tecido
transplantado para outra localização que mantém a sua vascularização própria intacta através
de um pedículo vascular, ao contrário dos enxertos, que são desprovidos de sua vascularização
original e dependem do tecido de granulação para sobreviverem. O enfoque é com os retalhos
que rodam sobre o próprio eixo, em especial o transposição, em que o retalho é rodado
lateralmente em cima de um ponto pivô para cobrir uma área de defeito imediatamente
adjacente. Sabe-se que o retalho torna-se mais curto quanto mais for rodado, por esse motivo,
deve ser desenhado de forma mais longa do que o defeito. No caso de CBC em região de ponta
nariz, é uma boa indicação o uso da cirurgia de rotação de retalho, através da técnica de dupla
translocação, para conseguir uma boa cobertura da região após exérese da lesão. Os retalhos se

sobrepõem à enxertos no reparo de perda de substâncias, já que possuem maior semelhança de
cor e textura de pele. Além disso, evitam a necessidade de remover tecido de outro sítio, o que
gera uma nova lesão operatória.

4 RESULTADOS
O método permite um exímio resultado estético, já que faz o uso de pele da própria área
e, ao transpor o tecido, é transferido também o pedículo vascular e é executada a anastomose.
Com relação às complicações, é esperado que aconteça uma alteração anatômica inicial, pelo
fato do retalho gerar uma redistribuição não uniforme das linhas de tensão de fechamento
primário. Estas deformidades são recorrentes no nariz, em que há distorção da simetria das
rimas nasais.

5 CONCLUSÃO
Podemos concluir que CBC tratado cirurgicamente com rotação se beneficia
esteticamente do resultado, além de tratar resolutivamente o caso, proporcionando ao paciente
bem estar e manutenção de sua auto estima.
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