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Invasão Intracraniana por Carcinoma Triquilemal: Relato
de Caso e Revisão de Literatura
Intracranial Invasion by Trichilemmal Carcinoma: Case Report and Literature Review
Simão Lunière Gonçalves1
Mário José Lopes Santacruz1
Eurico Manoel Franco Azevedo2
Ivan Tramujas da Costa e Silva3

RESUMO
Carcinoma triquilemal é uma rara neoplasia descrita pela primeira vez em 1968, que afeta indivíduos de ambos os sexos com
idade média de 50 anos. Existe uma forte associação com a exposição solar e à radiação. O diagnóstico é feito através de análise
histológica e imuno-histoquímica. O tratamento cirúrgico é a norma; no entanto, o tratamento adjuvante é recomendado para os
raros casos com metástase e recidiva. Este relato de caso é de um paciente com evolução atípica dessa neoplasia que culminou
com a invasão intracraniana.
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ABSTRACT
Trichilemmal carcinoma is a rare neoplasm first described in 1968. It affects individuals of both sexes with an average age of 50
years. There is a strong association with solar and radiation exposure. Diagnosis is made by histological and immunohistochemical
analysis. Surgical treatment is the standard; however the adjuvant treatment is recommended for rare cases with metastasis and
recurrence. This is a case report of a patient with atypical evolution of this neoplasm that culminated with intracranial invasion.
Key words: Carcinoma; Cerebellum; Cranial Fossa, Posterior.

Introdução
Carcinoma Triquilemal é uma lesão maligna rara a qual se
origina de células do folículo piloso (bainha externa da raiz do
folículo capilar). Acomete indivíduos de ambos os sexos entre
40 e 90 anos de idade1,3,5,6,7.
De acordo com Banco de Dados de Registros de Câncer na
Alemanha (1995 a 1999), há prevalência do sexo masculino
quanto ao acometimento por esta neoplasia2.
O tratamento é cirúrgico com demonstração de margens livres,
sem necessidade de terapia adjuvante1,3,6.
Não há na literatura tratamento padrão para metástase, porém, alguns
sugerem regime quimioterápico para as metástases, como cisplatina e
ciclofosfamida (levando à remissão parcial, e não à cura)3.

Apesar da invasão intracraniana ser evento raro, o tratamento
cirúrgico com demonstração de margens livres é a terapia
padrão1,2,3,6.
Este relato de caso foi aprovado pelo CEP (UFRR) pelo número
do parecer consubstanciado 62876216.8.0000.5302.

Relato de Caso
Paciente masculino de 45 anos de idade, trabalhador rural.
História iniciou em maio de 2015 com lesão indolor em
região do couro cabeludo suboccipital a direita; cirurgião geral
realizou exérese incisional da lesão, evidenciando infiltrado
inflamatório inespecífico. Ao final de maio de 2016 procurou
atendimento em consultório de neurocirurgia. Exame físico:
ferida de couro cabeludo suboccipital direita de 7x7 cm com
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exposição óssea e secreção purulenta (figura 1). Tomografia
de crânio sem contraste: extensa osteólise do osso occipital
e mastoide direitos, associado à lesão heterogênea captante
de contraste (figura 2). Ressonância magnética nuclear de
encéfalo: volumosa formação expansiva heterogênea com
invasão de seios sigmóide e transverso direitos, e também
do parênquima encefálico cerebelar direito, estendendo-se
inferiormente para os planos musculares e subcutâneo da região
cervical posterior direita até o nível da quarta vertebra cervical
(figura 3 e 4). Realizou-se exérese subtotal da lesão. Estudo
imuno-histoquímico apresentou positividade para proteína
P63, citoceratina 5, Antígeno Ki-67, MIB-1, EMA (Antígeno
da Membrana Epitelial), corroborando o diagnóstico de
Carcinoma Triquilemal. Paciente evoluiu com refratariedade
aos antibióticos administrados, entrando em choque séptico de
foco cutâneo. Óbito em setembro de 2016.

Figura 2. Tomografia de crânio sem contraste (corte axial).

Figura 1. Foto de região suboccipital à direita.

Gonçalves SL, Santacruz MJL, Azevedo EMF, Costa e Silva IT. - Invasão Intracraniana por Carcinoma Triquilemal:
Relato de Caso e Revisão de Literatura

J Bras Neurocirurg 27 (4): 331 - 334, 2016

333
Case Report

Discussão
O Carcinoma Triquilemal foi descrito pela primeira vez em
1968 como tricoleptocarcinoma, porém somente em 1976,
Headington propôs o termo Carcinoma Triquilemal4,5,7.
Existem poucos casos na literatura, portanto, o comportamento
e prognóstico tumoral não estão bem descritos3.
Acomete indivíduos de ambos os sexos entre 40 e 90 anos de
idade. Observações clinicas indicam que há forte associação
com estrogênio e seus receptores; além das mudanças
hormonais intrínsecas da menopausa, serem fatores de risco
adicionais1,3-7.
Ocorre geralmente por exposição solar, porém pode acontecer
também em pacientes submetidos à irradiação e em lesões de
queimaduras1,3,7. Os principais locais de acometimento são a
cabeça e pescoço; em especial a face1-4,7. Acomete caucasianos
(90%) acima dos 50 anos de idade2-4.

Figura 3. Ressonância Magnética Nuclear de Encéfalo ponderação T1 (corte axial)

É lesão solitária e indolor; pode se manifestar como lesões
múltiplas em regiões não expostas a radiação solar3,5.
Clinicamente manifestam-se como pápulas, nódulos ou
placas, que evoluem para úlceras. É raro a recorrência local e
metástases1,7.
O diagnóstico é determinado pela analise histológica, utilizando
coloração com hematoxilina-eosina, e quando necessário,
complementado por análise imuno-histoquímica4,7.
Histologicamente é composto por células malignas com
alto potencial de mitose, porém com pouca agressividade1,5.
Observa-se alto conteúdo celular rico em glicogênio e
vacuolização subnuclear, além de células claras e ceratinização
em pilar2,4,5. A análise revela padrão intraepitelial apenas
ou associado a componente invasivo. Com maiores
tamanhos, tendem a apresentam necrose e hemorragia. A
imuno-histoquímica é inicialmente negativa para Antígeno
Carcinoembrionário (CEA) e Antígeno da Membrana Epitelial
(EMA), porém positiva com o evoluir da lesão1,7.

Figura 4. Ressonância Magnética Nuclear de Encéfalo ponderação T1 (corte
sagital)
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O diagnóstico diferencial deve ser feito com o cisto tricolemal
(benigno), carcinoma de células escamosas, queratoacantoma,
carcinoma basocelular, ceratoacantoma, pseudocarcinomatose e
melanoma nodular maligno, porém ao contrario do carcinoma
triquilemal, ressurgem após excisão e desenvolvem metástases1,3,5,7.

J Bras Neurocirurg 27 (4): 331 - 334, 2016

334
Case Report

A disseminação metastática apesar de rara3,4, pode ser suspeitada
mediante fatores chaves, como a espessura tumoral > 2mm
(determina também risco de recorrência), imunossupressão e
diâmetro > 6mm2,3.
O caso relatado é extremamente raro pois além da invasão
intracraniana, também há acometimento de parênquima e vasos
da fossa posterior; lembrando que a invasão craniana apesar de
rara2,3, é fator de mal prognóstico independente2.
O tratamento é cirúrgico. Radioterapia é terapia adjuvante
nos casos com alto risco de disseminação metastática ou
recorrência, após cirurgia na qual a ressecção com margens
livres é impossível4,5.
O prognóstico depende de vários fatores, dentre eles podemse destacar a localização do tumor, diferenciação e subtipo
histológico2,5.
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O caso relatado é extremamente raro, pois além da invasão
intracraniana, também há acometimento de parênquima e vasos
da fossa posterior; lembrando que a invasão craniana apesar de
rara, é fator de mau prognóstico independente.
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