
SPITALUL CLINIC COLENTINA – Dermato-Venerologie 
 

PROTOCOL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT 
 
 
AFECTIUNE: Carcinomul bazocelular 
SECTIA: Dermatologie II 
Pacientul va fi primit în camera de gardă sau în cabinetele medicale individuale. 
DIAGNOSTIC: Clinic + examen histopatologic al biopsiei din leziune sau al tumorii 
excizate 
 

1. Clinic  
 Anamneza (camera de garda – cabinete medicale individuale) 
 Examen clinic (camera de garda – cabinete medicale individuale):  
 papule şi plăci infiltrate eritematoase, cu suprafaţa netedă, lucioasă care cresc lent în 

dimensiuni; plăcile pot fi delimitate de chenar de papule lucioase (perle 
epiteliomatoase), noduli, ulceraţii, tumori 

 Leziunile sunt de obicei asimptomatice 
 
Criteriu de internare – suspiciunea clinica de carcinom bazocelular pentru stabilirea 
diagnosticului de certitudine si stabilirea conduitei terapeutice 
 

2. Explorări diagnostice 
 istoric personal , examinarea tegumentului si a posibilelor adenopatii adiacente 
 dermatoscopie pentru formele pigmentare  
 biopsie cutanată în scop diagnostic 
 examinare histopatologică a tumorilor excizate 
 pregatirea pentru operaţie: 
 laborator: hemoleucograma completă/coagulare/biochimie 
 ECG , Rx (în functie de caz) 
 consulturi de specialitate dupa caz (varsta>60 ani, diabetici decompensaţi) 

 
TRATAMENT  
 Alegerea metodei de tratament este în funcţie de mărimea, localizarea şi tipul tumorii.  
 tratament chirurgical: 
 excizia tumorii cu o margine de siguranţă oncologică 
 manevre hemostatice dupa caz (ligatura vaselor, electrocauterizare, tamponament etc.) 
 variantă: chirurgia micrografică Mohs (vezi serviciul de anatomie patologică) 

 electrocauterizare 
 în formele de carcinom bazocelular superficial se recomandă: 
 terapie fotodinamică cu derivaţi porfirinici (5-ALA în limita fondurilor disponibile) 

sub eventuală anestezie locală  
 fotocoagulare Laser CO2 

Când tratamentul chirurgical nu este posibil se pot alege alte forme de terapie:  
 tratament cu radiaţii ionizante (vezi Compartimentul de Radioterapie) 
 tratament cu Imiquimod rezervat formelor cu leziuni multiple şi superficial (în limita 

fondurilor disponibile) 
 chimioterapie topică (cu Efudix – în limita fondurilor disponibile la farmacia 

spitalului) 



 tratament cu retinoizi sistemici (neotigason) la pacienţii cu sindrom Gorlin , xeroderma 
pigmetosum (în limita fondurilor disponibile la farmacia spitalului) 

CONTROL 
 cazurile tratate care sunt supuse controlului oncologic după tratament la 1, 3 ,6 ,12 luni în 

funcţie de evoluţia cazului. 
 Măsuri generale profilactice: 
 educarea pacienţilor în sensul cunoaşterii şi evitării factorilor de risc 
 fotoprotecţie 
 examen medical periodic al întregului tegument 


