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Tratamento de carcinoma verrucoso com laser  
de dióxido de carbono

Oliva, A.H.; Rodriguez-Sanchez, M.P.; Maciel, J.; Okamoto, R.; Migliari, D.; Azevedo, L.H.

O carcinoma verrucoso (CV) é uma forma não queratinizante do carcinoma de células esquamosas, geralmente 
afeta a mucosa bucal. O tratamento de CV com o laser de dióxido de carbono, provoca o selamento de vasos 
sanguíneos, permitindo uma boa hemostasia, diminuição do tempo cirúrgico e melhor qualidade da reparação da 
ferida. Paciente de 80 anos, foi atendida na clinica de Medicina Oral da Faculdade de Odontologia da Universidade 
de São Paulo FOUSP, em setembro de 2009. A paciente apresentava uma placa branca de 1cm por 1 cm de diâmetro, 
na região ventral da língua, que foi diagnosticada como paraqueratose e acantose após biopsia com o uso de punch 
de 3mm. No centro da lesão. A lesão foi removida cirurgicamente sob anestesia local. Após um ano e meio de 
acompanhamento recidiva na mesma região e com o mesmo tamanho. Foram realizadas 2 biopsias com o uso de 
punch 3mm o diagnostico desta vez foi CV. O tratamento foi realizado com laser de dióxido de carbono(UM-L30, 
com 10,6μm de cumprimento de onda, a modo continuo, 6W de poder, Union Medical Enginnering Co, Seul, Korea 
do sul) para excisão completa da lesão foi necessária uma sessão com feixe do laser não concentrado e a modo de 
evaporação. Para controle da dor pós-operatória foi prescrito analgésicos e anti-inflamatorios. O relato deste caso 
de CV tratado com laser de dióxido de carbono apresentou um bom resultado nos controles pós-operatórios, sem 
presença de recidiva.
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