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R E S U M O

MELANOMA CUTÂNEO: AVALIAÇAO CLINICA, DEMOGRAFICA E 
HISTOPATOLÓGICA DE 274 CASOS DIAGNOSTICADOS NA BAHIA.

INTRODUÇÃO: 0  melanoma é o câncer com maior aumento na incidência nos 
últimos anos e suas características precisam ser conhecidas no Estado da 
Bahia. OBJETIVOS: Este estudo é composto de duas partes: Dissertação sobre 
os aspectos gerais do melanoma e como segunda parte um estudo dos casos 
acompanhados pelo autor que tem como objetivo avaliar as características 
clínicas, demográficas, epidemiológicas e histopatológicas do melanoma 
cutâneo no estado da Bahia, como também determinar as diferenças raciais, 
distribuição entre as instituições e o papel da manipulação prévia inadequada 
como fator prognóstico. CASUÍSTICA: Estudo retrospectivo em duas 
instituições. No período 1/03/1992 a 31/12/2000, 274 casos sucessivos com 
comprovação histológica, acompanhados por um mesmo cirurgião oncológico. 
Variáveis estudadas: instituição; idade; sexo; naturalidade; procedência; raça; 
local da lesão primária; nível de Clark; espessura de Breslow; fase de 
crescimento; tempo de doença; biópsia incisional e excisional; presença de 
ulceração; associação com gravidez; uso de reposição hormonal e 
anticoncepcional oral; tipo histológico; manipulação prévia; tratamento; 
recorrência; sobrevida e mortalidade. Foram considerados como critérios para 
manipulação prévia inadequada: cirurgia da lesão primária sem estudo 
anátomo-patológico; cauterização química ou elétrica; margens inadequadas; 
nodulectomia e não linfadenectomia no estádio III. RESULTADOS: 274 casos, 
80 (rede pública) e 194 (clínica privada). Perda de seguimento de 1,46%. O 
tempo médio de seguimento foi de 5 anos. Idade média de 52,4 anos. Sexo 
masculino 44,9%, feminino 55,1%. O tempo médio entre a percepção da lesão 
até 0 diagnóstico foi de 22,2 meses. 0  nível de Clark não foi mensurado em 
10,9% dos laudos e a espessura de Breslow em 35%. A rede pública 
apresentou maiores níveis de Clark; espessura de Breslow; ulceração; fase de 
crescimento vertical e estádios mais avançados. Em relação à raça: Brancos 
73,4%, pardos 10,9% e negros 15,7%. A raça branca predominou no serviço 
privado (87,6%) e a negra no serviço público (42,5%). Tipo histológico: 19,0% 
acral lentiginoso, 47,1% superficial, 25,9% nodular, 2,9% tipo lentigo maligno, 
5,1% não classificado. Na raça branca o melanoma superficial correspondeu a 
53,7% e na raça negra predominou o acral lentiginoso 81,4%. Os pacientes 
foram estadiados como: I 52,9%; II 25,2%; III 12,0% e IV 9,9%. Em relação 
à manipulação prévia: 34,3% sem manipulação, 41,6% com manipulação 
prévia adequada e 24,1% com manipulação prévia inadequada. A recidiva 
nestes grupos ocorreu em 2,1%, 2,6% e 25,8% respectivamente (p<10‘^̂ ) e a 
mortalidade em 11,7%, 2,6% e 40,9%, respectivamente (p<10'^^). A recidiva 
global foi de 8,0% e a mortalidade global 15,0%. Foram significativas para 
mortalidade, na analise univariada: nível de Clark IV e V; espessura de Breslow 
> 1,51 mm; ulceração; tipo histológico nodular e acral lentiginoso; fase de



crescimento vertical; presença de recidiva; manipulação prévia inadequada e 
estadiamento III e IV. A análise multivariada, com regressão logística, revelou 
que os fatores prognósticos independentes para a mortalidade foram o estádio, 
(p <0,000001), com odds ratio de 42,83 (IC 96% 14,9 -  122,6); seguido da 
manipulação prévia inadequada, p= 0,004 e adds ratio de 3,83 (IC 95% 1,5 -  
9,7). CONCLUSÕES: Diferenças significativas entre as instituições públicas e 
privadas, com dados de pior prognóstico no serviço público. A Bahia possui um 
alto percentual de melanoma acral lentiginoso, diferente dos dados do Brasil. 
Predominância do melanoma acral na raça negra. 0  atraso no diagnóstico foi 
significativo. A manipulação prévia inadequada foi um fator prognóstico 
adverso, para a recidiva e mortalidade, sendo superada apenas pelo 
estadiamento.

PALAVRAS-CHAVE: Melanoma; Acral; Manipulação prévia; Raça; Bahia;
Brasil; Título



SU M M A R Y

CUTANEOUS MELANOMA: CLINICAL, DEMOGRAPHIC AND HISTOPATHOLOGIC 
EVALUATION O F274 CASES DIAGNOSED IN  THE STATE OF BAHIA -  BRAZIL

INTRODUCTION: Melanoma has the largest Incidence increase among all 
cancers worldwide. The characteristics o f melanoma In our state (Bahia- 
Northeastern Brazil) have not been described. OBJECTIVE: This study 
documents general aspects o f melanoma, evaluates clinical, demographic and 
histophatologlcals characteristics o f melanoma in the state o f Bahia; 
emphasizing racial differences, distribution among institutions and the role o f 
inadequate previous manipulation as an adverse prognostic factor. METHODS: 
Retrospective data from two institutions and a single oncology surgeon. Study 
period: 03/01/1992 to 12/31/2000. 274 consecutive cases with 
histopathological confirmation. Studied variables: institution; age; gender; 
birthplace; race; site o f the prim ary lesion; dark's level; Breslow thickness; 
growth phase; time since disease manifestation; biopsy Incisional and 
excisional; presence o f ulceration; association with pregnancy; use o f any 
hormonal agent; subtype histological; previous manipulation; treatment; 
recurrence; overall survival and mortality. Criteria for Inadequate previous 
manipulation: prim ary surgery without anatomopathoiogicai study; chemical or 
electrical cauterization; inadequate margins; lymph nodule sampling and not 
radical iymphadenectomy in stage IH . RESULTS: 274 cases, 80 (public) and 
194 (private). FoUow-up loss o f 1.46% . Median foiiow-up 5 years. Average age 
o f 52.4 years. Males 44.9%  and females 55.1% . Average time between patient 
perception o f the lesion and diagnosis: 22.2 months, dark's level was not 
measured in 10.9%  and Bresiow thickness in 35% . The public service has 
dark's larger levels; thickness o f Bresiow; ulceration; phase o f vertical growth 
and stages more advanced. Race distribution: white 73.4% , mulatto 10.9%  and 
African-Americans 15.7% . White race predominated in the private service 
(87.6% ) and African-American in the public service (42.5% ). Histological 
subtype: 19.0%  acral, 47.1%  superficial, 25.9%  noduiar, 2.9%  lentigo, 5.1%  
not classified. In  white patients superficial melanoma corresponded to 53.7%  
and in the African-American race acrai was found in 81.4% . Disease stage: I  
52.9% ; I I  25.2% ; I I I  12.0%  and IV  9.9% . Previous manipulation: absent 
34.3% , 41.6%  adequate and 24.1%  inadequate. Recurrence occurred in 2.1% , 
2.6%  and 25.8%  respectively (p<l(T^^) and m ortality in 11.7% , 2.6%  and 
40.9% , respectively (p<l(J^^). Overall recurrence 8.0%  and the overall 
m ortality 15.0% . Significant for m ortality (univariated analysis): dark level; 
Breslow thickness > 1.51 mm; ulceration; noduiar and acral melanoma; vertical 
growth phase; recurrence; Inadequate previous manipulation and stage I I I  and 
IV . Multivariate analysis, with logistic regression revealed independent 
prognostic factors significant for m ortality were: stage (p <0.000001), with 
odds ratio o f42.83 (IC  96%  1 4 .9 -1 2 2 .6 ); followed by the inadequate previous 
manipulation (p= 0.004), and odds ratio o f 3.83 (IC  95%  1 .5  -  9.7). 
CONCLUSIONS: Significant differences among public and private institutions.



with data o f worse prognosis in the pubiic service. Patients from Bahia have a 
higher then reported incidence ofacra! melanoma. There Is a preponderance o f 
acrai melanoma in African Americans. There is a relevant delay in diagnosis. 
Inadequate previous manipulation was an adverse prognosis factor for 
recurrence and mortality, being ju s t overcome by disease stage

KEY-WORDS: Melanoma; Acrai; Previous manipulation; Race; Bahia; Brazil.
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 ̂ 0  melanoma representa um grave problema mundial de saúde pública. 

Sua incidência vem aumentando a cada ano. Este aumento é maior do que o 

de qualquer outro tipo de câncer. Dados recentes revelam que um em cada 

74 americanos de cor branca irá desenvolver melanoma em algum momento 

de sua vida.^

Este aumento na incidência e o acometimento de pessoas jovens 

fizeram com que o melanoma ocupasse uma posição de destaque na 

oncologia. Felizmente, o aumento na taxa de mortalidade não acompanhou o 

aumento na incidência. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são 

críticos para a melhora nas taxas de sobrevida dos pacientes com melanoma. 

Por outro ladô, quando diagnosticado em fase avançada a probabilidade de 

cura é dramaticamente reduzida.

Apesar do melanoma ser responsável por apenas 5% dos cânceres de 

pele, é 0 principal responsável pela mortalidade devido a neoplasia de pele. ^

A manipulação do melanoma requer uma abordagem multidisciplinar 

com profissionais qualificados para cada etapa do tratamento: o 

dermatologista no diagnóstico precoce e na conduta inicial; o patologista no 

estudo anátomo-patológico correto, referindo no laudo todas as informações 

necessárias para a conduta terapêutica e prognóstico; o cirurgião oncológico 

oferecendo um tratamento adequado; o cirurgião plástico participando do 

reparo das distorções anatômicas causadas pela cirurgia, geralmente 

agressiva; o médico nuclear, realizando a linfangiocintilografia para a 

identificação do linfonodo sentinela; o psicólogo ajudando o paciente a 

enfrentar o trauma emocional que é o diagnóstico do melanoma; o 

fisioterapeuta participando da recuperação das seqüelas cirúrgicas que 

possam ocorrer e possibilitando o retorno às suas atividades normais; o



oncologista clínico enfrentado uma batalha árdua contra o melanoma 

avançado. Além desta equipe técnica, a participação da família é um pilar 

fundamental no acompanhamento dos pacientes com melanoma. A equipe 

médica, a família e o paciente devem estar em perfeita harmonia para que a 

missão de enfrentar o melanoma transcorra com calma, tranqüilidade, 

eficiência e sucesso.

Os conhecimentos acerca do melanoma em nosso país, especificamente 

na Bahia, são escassos ou inexistentes. Como vivemos em uma área do globo 

submetida a grande exposição aos raios solares e dispomos de uma população 

mista, constituída de várias etnias e com riscos distintos de desenvolvimento 

de melanoma, há necessidade urgente de estudos que forneçam o máximo de 

informações referentes a esta neoplasia.

Ao longo dos últimos dez anos, temos nos dedicado, em nossa prática 

profissional de cirurgião oncológico, ao tratamento cirúrgico do melanoma. 

Essa prática tem incorporado sistematicamente técnicas e condutas 

recomendadas por fóruns nacionais e internacionais, resultando na 

acumulação sistemática de dados sobre a ocorrência de melanomas em nosso 

meio. Por isso decidimos agrupar esses dados coletados e desenvolver o 

presente trabalho.

Neste estudo discute-se, na parte de revisão, aspectos gerais dos 

melanomas necessários a compreensão do problema. Enfatizamos os pontos 

importantes na abordagem terapêutica deste tipo de câncer, sua incidência e 

hipóteses para sua maior freqüência. Em seguida apresentamos os dados da 

nossa casuística. Acompanhamos pacientes com melanoma desde 1992, tanto 

na clínica privada como no serviço público. Apresentaremos os dados 

referentes às duas instituições, às diferenças raciais, os tipos histológicos, 

enfatizando a alta freqüência de melanoma acral que ocorre no Estado da



Bahia e também à importância da manipulação inicial do melanoma como 

fator prognóstico para recidiva e mortalidade.

1.1 DEFINIÇÃO DE MELANOMA

Melanoma é a neoplasia maligna originada dos melanócitos, células 

presentes na camada basal da epiderme, responsáveis pela produção de 

melanina, substância que determina a coloração da pele e tem importante 

função protetora contra os efeitos nocivos de radiações solares. 0  melanoma 

pode ocorrer na pele, em mucosas, meninges e plexos coróides, mas podem 

aparecer também em locais inusitados como no trato gastrointestinal. Nesta 

revisão abordaremos somente os melanomas cutâneos.

Os melanomas são neoplasias agressivas com possibilidade de 

apresentar metástases precocemente, mesmo nos casos de lesões iniciais. 

Metástases podem ocorrer para por via linfática para os linfonodos ou por via 

hematogênica para órgãos à distância, como pulmões, fígado e cérebro.

1.1.1 ORIGEM DOS MELANOMAS

Muitos dos dados atuais sobre o conhecimento das vias e etapas 

precoces na diferenciação dos melanócitos foram obtidos a partir de estudos 

com melanócitos de aves. Os melanócitos são derivados de células 

multipotentes da crista neural, que são progenitoras de vários tipos de 

células, incluindo neurônios, células da glia, células secretoras do sistema 

neuroendócrino periférico e células do tecido conectivo. ^

As células precursoras dos melanócitos conhecidas como 

melanoblastos, migram da crista neural para a pele durante o primeiro 

trimestre da embriogênese. A diferenciação progressiva dos melanoblastos na



pele durante a embriogênese e no período neonatal produz células dendríticas 

pigmentadas e melanócitos maduros. 0  que caracteriza o melanócito 

diferenciado é a presença dos melanossomas, organela citoplasmática 

especializada, na qual a melanina é sintetizada. Não são conhecidos 

marcadores específicos dos melanoblastos."̂

A epiderme é constituída por epitélio pavimentoso estratificado 

queratinizado, de origem ectodérmica e apresenta outros tipos celulares: os 

melanócitos, as células de Langerhans e de Meckel. Os melanócitos 

provenientes da crista neural invadem a epiderme entre a 12® e a 14® semana 

da vida intra-uterina.

Os melanócitos localizam-se nas camadas basal e espinhosa da 

epiderme. Possuem citoplasma globoso, com prolongamentos que se 

direcionam a superfície da epiderme e núcleos irregulares e centrais. Os 

prolongamentos dos melanócitos penetram na camada basal e espinhosa e 

transferem os melanossomas para outras células. Esta célula produz a 

melanina. A melanina tem função protetora contra a radiação ultravioleta. A 

cor da pele depende do conteúdo de melanina e caroteno.

A síntese de melanina tem participação fundamental da tirosinase. A 

tirosina é transformada em 3,4-diidroxifenilalanina (DOPA). A tirosinase 

também age sobre a DOPA produzindo a DOPA-quinona, e depois melanina. A 

tirosinase tem atualmente uma grande importância diagnóstica: é usado como 

marcador na técnica do RT-PCR para a identificação de metástases 

submicroscópicas para o linfonodo sentinela.^

A tirosinase é sintetizada no retículo-endoplasmático rugoso e 

acumulada em vesículas no aparelho de Golgi. Estas vesículas são chamadas 

de pré-melanossomas, onde se inicia a síntese de melanina e com o acúmulo



progressivo de melanina são chamadas de melanossomas (que contém 

melanina e tirosinase). Os melanossomas migram para os prolongamentos do 

melanócitos e são transferidos para as outras células. A melanina absorve 

diretamente os raios ultravioletas. Os melanossomas tendem a ocupar uma 

posição supranuclear, formando um capuz que protege o material genético do 

núcleo do efeito mutagênico dos raios ultravioletas. É importante ressaltar que 

0 número de melanócitos é igual entre as diferentes raças, mas o que varia é 

a quantidade de melanina produzida.^

Comparada com outras células da pele, como os ceratinócitos e 

fibroblastos, os melanócitos têm uma capacidade limitada de proliferação. In 

vitro, é muito difícil estimular a proliferação de melanócitos humanos. Na pele 

normal, são raros os melanócitos em divisão. Entretanto, o número de 

melanócitos na epiderme aumenta após uma a duas semanas de exposição ao 

sol. Além disso, apoptose de melanócitos não tem sido descrita e uma 

possível explicação para este fato é a alta concentração de proteínas anti- 

apoptóticas como a Bcl-2. Essas informações indicam que os melanócitos têm 

vida longa e são muito estáveis.^

1.2 ETIOLOGIA DO MELANOMA

Estudos baseados em métodos epidemiológicos têm buscado entender 

a etiologia do melanoma. Esses estudos apontam para uma patogênese 

multifatorial como tem sido assinalado para outros tipos de neoplasias. A 

seguir, apresentaremos os principais fatores etiológicos relacionados com o 

desenvolvimento do melanoma.



Um dos principais fatores etiológicos para o desenvolvimento do 

melanoma é a exposição a raios ultravioleta tipo B. Existem evidências 

epidemiológicas e experimentais que confirmam esta causalidade. Os raios 

ultravioletas podem estar relacionados ao aparecimento de câncer de pele 

por: 1) suprimir a resposta imunológica da pele; 2) lesar as moléculas de DNA 

dos melanócitos; 3) estimular a produção de melanina e estimular a divisão 

celular dos melanócitos.

A radiação ultravioleta é, portanto, um fator de risco importante para o 

desenvolvimento do melanoma em função, não apenas de exposição ao sol, 

mas também dos padrões desta exposição.

0  risco de melanoma é maior nas pessoas de pele clara, cabelos loiros 

ou ruivos, pessoas que têm queimadura solar e não se bronzeiam. A 

incidência de melanoma em brancos é inversamente relacionada à latitude da 

moradia da pessoa. A maior incidência mundial é na Austrália, um país 

subtropical, com população céltica. Nesta população não ocorreu 

miscigenação entre os celtas e a população nativa, os aborígines, ao contrário 

do que ocorreu no Brasil onde a miscigenação entre europeus, índios e negros 

é marcante, especialmente na Bahia.®

Em decorrência da modificação da angulação do sol e da absorção da 

radiação solar pela nossa atmosfera, a intensidade da radiação ultravioleta 

sofre alterações. A radiação UVB tem maior incidência entre as 10:00 e 16:00 

horas e a radiação UVA é estável ao longo do dia. Dos raios ultravioletas que 

atingem a terra, 95% são UVA e apenas 5% são UVB. A radiação UVA 

atravessa vidros e a maioria dos plásticos e penetra até a camada profunda 

da pele. Possui intensidade constante durante todo o ano. Os raios UVA (320

1.2.1 RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA



a 400nm) causam inibição da síntese de DNA, produção de dímeros de 

pirimidina e depleção das células de Langehans presentes na epiderme. Por 

outro lado, a radiação UVB não atravessa vidros e plásticos, penetra até a 

camada superficial da pele, possui maior incidência no verão, com picos das

10 às 16 horas, e provoca queimaduras solares e câncer de pele. A radiação 

UVB é a menor porção da radiação ultravioleta, embora ela seja a mais 

carcinogênica. As ondas curtas da radiação UVC são totalmente absorvidas 

pelo ozônio, na atmosfera.

A intensidade da radiação UVA que chega até a camada basal da 

epiderme é 700 vezes maior que da radiação UVB. Significa que, em 

condições normais de exposição ao sol, a quantidade de radiação UVA que 

atinge a pele é tão grande que a mesma se torna tão carcinogênica e 

imunossupressora quanto a UVB.̂

As radiações UVA e UVB induzem um erro no mecanismo de reparo das 

alterações do DNA, causando mutações que podem levar ao desenvolvimento 

de câncer. 0  principal mecanismo é a indução de dímeros de pirimidina no 

DNA, que quando não reparados, levam a erros na transcrição do DNA. Os 

fatores que interferem na mutagenicidade são: a qualidade da radiação; a 

intensidade da dose; a velocidade de ação; a capacidade de reparo do DNA e 

fatores do hospedeiro.

Existem evidências de que a resistência a apoptose, induzida pela 

radiação ultravioleta, tenha algum papel na formação do melanoma. Células 

procarióticas respondem ao dano subletal do DNA com uma resposta peculiar, 

ativando uma protease celular com efeito anti-supressor de mais de 20 genes 

envolvidos no reparo do DNA e na sobrevivência da célula.̂ ®' “



A capacidade de reparar o DNA lesado diminui em cerca de 15% na 

faixa etária compreendida entre os 20 e 50 anos. É induzida por um 

nucleotídeo, resultando em parte da ativação da proteína supressora de tumor 

e da transcrição do p53, devido à ativação do gene p53.̂ ^

1. Outro dado que se correlaciona com o aumento na incidência do 

melanoma é a taxa de redução da camada de ozônio que aumentou 

de 3% para 7% desde 1969. A quantidade de UVB que chega a terra 

é maior que anos atrás. Estudos através de modelos teóricos têm 

visto que há um aumento de 1% a 2% da exposição UVB para cada 

1% de redução da quantidade de ozônio. Portanto, a redução da 

camada de ozônio, favorecendo a uma maior exposição a UVB, 

aumenta a predisposição ao desenvolvimento de melanoma e outras 

formas de câncer de pele nas populações de risco.̂ ^

1.2.2 NEVOS X MELANOMAS

Outro aspecto muito importante na etiologia do melanoma é a presença 

de nevos. 0  número de nevos adquiridos também é um fator de risco. Bataille 

e coiŝ “̂ em 1996, estudando 426 pacientes com melanomas e comprando-os 

com 416 controles, avaliaram o número e o tipo dos nevos melanocíticos 

encontrados em ambos os grupos. Observaram um risco 28,7 vezes maior de 

ocorrência de melanoma em pacientes com quatro ou mais nevos atípicos e 

um risco 7,7 vezes maior do que o grupo controle, quando mais de 100 nevos, 

maiores que 2 mm de diâmetro eram encontrados.

0  melanoma pode originar-se de novo, de um nevo displásico, ou até 

mesmo de nevos benignos, incluindo os nevus congênitos.̂ '̂̂ ®'̂ '̂̂ ®

Skender-Kaimenas e colŝ  ̂ em 1995, encontraram 289 melanomas 

menores que 1 mm de espessura, associados com nevos em 51% dos casos, dos
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quais, 56% eram displásicos, 41% adquiridos sem atipias e 3% congênitos. Este 

estudo demonstra que, freqüentemente, as lesões precursoras estão mascaradas 

pela proliferação exuberante da neoplasia maligna. Sendo assim, no melanoma 

de pouca espessura, a chance de desaparecimento da lesão que lhes deu origem 

é menor. É também importante ressaltar que cerca de 50% dos melanomas 

cursam sem que se encontre uma lesão precursora, é o chamado melanoma "de 

novo". Este termo não significa recorrência da lesão e sim uma lesão que já 

surge como melanoma.

1.2.3 OUTROS FATORES DE RISCO:

Utilizando a análise multivariada para determinar os fatores de risco, 

Rigel °̂ encontrou seis fatores independentes que influenciaram o risco de 

desenvolver melanoma:

1. História familiar de melanoma

2. Os indivíduos de pele clara, olhos azuis ou verdes, cabelo loiro ou 

ruivo.

3. Presença de cicatrizes de queimadura solar no dorso.

4. História de três ou mais queimaduras de sol intensas antes dos 20 

anos de idade

5. História de três ou mais anos de trabalho de verão ao ar livre.

6. Presença de ceratose actínica

Quando existe na família a história de um caso de melanoma o risco é 

de 2,3 e quando existem dois casos o risco relativo é de 5.̂  ̂ Esta informação
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deve ser passada aos familiares e pacientes com melanoma, para que os 

membros da família sejam submetidos à triagem para o melanoma.

Aspectos fenotipicos da pele são importantes na gênese do melanoma. 

Existe uma clara relação entre o fenótipo cutâneo e a susceptibilidade ao 

melanoma. A cor do cabelo, cor dos olhos e cor da pele são determinadas 

pela proporção entre as duas formas de melanina produzidas pelos 

melanócitos: eumelanina (responsável pelos pigmentos pretos e marrons) e 

feomelanina (responsável pelo pigmento amarelo e vermelho). A proporção 

entre estes dois pigmentos depende de vários genes.

1.2.4 FATORES CELULARES

Alguns fatores celulares têm sido identificados na etiologia do 

melanoma.

0  Fator Tranformador do Crescimento (TGF-p) ativo produzido por 

células do melanoma tem capacidade de inibir a ação das células NK do 

sangue periférico, sugerindo que pode ser possível ter um efeito 

imunossupressor e um eventual papel no desenvolvimento de melanoma.

Os melanócitos normais não crescem em culturas, tendo uma 

capacidade de formar uma média de colônias de 0.9%; células de melanoma 

em estágios iniciais formam colônias em 10% e melanoma em fase de 

crescimento vertical em 30%.^^

0 Fator de crescimento da insulina (IGF-1) e insulina são mitogênicos 

para melanócitos em todas as fases de crescimento tumoral. Melanomas em 

fase de crescimento vertical precoce não sobrevivem sem insulina ou IGF-1. 

Os mecanismos de auto-estimulação estão presentes nas células metastáticas, 

pois estas sobrevivem sem fatores de estimulação.^^
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0  Fator de Crescimento Básico dos Fibroblastos (pFGF) é um ligante da 

heparina que é encontrado em células normais como os fibroblastos e os 

ceratinócitos. Os melanócitos normais não produzem pFGF, mas extratos de 

melanomas e de nevos contêm esse fator. A habilidade de o melanoma 

proliferar na ausência de fatores de crescimento exógenos tem sido atribuída 

à função autócrina do pFGF e de outros fatores produzidos constitutivamente 

por essas células neoplásicas. Parece que o fator mais importante, 

isoladamente, para o crescimento dos melanomas é o pFGF

0 Fator de Crescimento Derivado de Plaquetas (PDGF) é produzido por 

vários tumores, como os osteossarcomas, sarcomas, gliomas, carcinomas da 

bexiga, mama e pulmão. Células do melanoma produzem PDGF, em duas 

isoformas PDGF A e PDGF B (c-cys oncogene). 0  PDGF estimula a formação 

do estroma e de vasos sangüíneos.̂ "*

0  Fator Transformador de Crescimento Alfa. (TGF-a) é homologo do 

fator de crescimento epidérmico (EGF) e tem o mesmo receptor. Ambos tem 

atividades similares. O TGF-a e não o EGF são expressos por 60% das células 

de melanoma. Este fator tem sido atribuído a síndromes paraneoplásicas 

associadas ao melanoma (febre e melanose). '̂^

0  Fator Transformador de Crescimento Beta (TGF-p) é um fator de 

crescimento negativo para vários tipos de células e também para os 

melanócitos. Células do melanoma são refratárias ao TGF-p. Como 

anteriormente referido nessa revisão, essa citocina inibe a resposta imune 

mediada por células e tem possível papel na progressão dos melanomas.

A Interleucina 1 (IL-1) atua em células humanas com regulação positiva 

e negativa para o crescimento e diferenciação do melanoma.
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A Interleucina 6 (IL-6) derivada de fibroblastos da derme, tem 

demonstrado inibição do crescimento de células do melanoma precoce, porém 

não tem efeito no melanoma avançado.

A Interleucina 8 (IL-8) é um membro das alfa-quimiocinas. A expressão 

de IL-8 é correlacionada com a capacidade do melanoma metastatizar. Niveis 

séricos elevados de IL-8 foram identificados em 21 de 56 pacientes com 

melanoma metastático.^^

A Interleucina 10 (IL-10) é um citocina com potencial imunossupressor, 

produzida pelas células T-auxiliares do tipo 2. Tem efetiva inibição sobre a 

resposta imune celular. Niveis séricos elevados de IL-10 foram identificados 

em pacientes com melanoma, variando consideravelmente de acordo com o 

estádio: I -  3%, II- 6%, III- 35% e IV -  73%.^®

1.2.5 FATORES MOLECULARES

A identificação e caracterização dos genes são fundamentais para o 

conhecimento da gênese do melanoma e para possibilitar terapias futuras. Os 

cromossomos estão freqüentemente alterados em pacientes com melanoma.

Rearranjos ou deleções do braço p do cromossomo 9 são as mais 

freqüentes aberrações detectadas em pacientes com melanoma, 46% do 

total .Esta alteração é encontrada em nevos atípicos e na fase inicial dos 

melanomas.^“ Recentemente o gene pl6 foi também localizado nesta região, 

e está freqüentemente deletado ou mutado em pacientes com melanoma.^^

Este achado foi um marco na pesquisa da etiologia do melanoma. 0  

pl6 é um gene conhecido na função de inibir a kinase dependente de ciclina 4 

(CDK4) e 6 (CDK6) na fosforilação do gene do retinoblastoma e causa uma 

ruptura no controle do crescimento celular. 0  gene pl6 (9p21) parece ser 

crítico no desenvolvimento do melanoma, mas não é específico.
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Atualmente está estabelecido que a mutação no pl6 é um evento 

comum na progressão de melanoma esporádico e familial. Na ocorrência de 

melanoma proveniente de múltiplos nevos, o fator causai tem sido imputado 

como a ocorrência de mutações no gene CDKN2A que codifica as proteínas 

supressoras de tumor pl6 e pl9.^^

As aberrações no cromossomo 1 são as mais encontradas em pacientes 

com melanoma avançado. A porção terminal lp possui um gene supressor de 

tumor que é criticamente envolvido na progressão do melanoma. Alteração no 

cromossomo 6 é a segunda mais freqüente aberração cromossômica em 

pacientes com melanoma, sendo encontrada em mais de 50% dos pacientes. 

Duplicação ou multiplicação do cromossomo 7 tem sido também encontrada. 

Esta duplicação tem sido relacionada com a superexpressão do receptor do 

fator de crescimento epidérmico, localizado no cromossomo 7pl2-13. Rearranjo 

no cromossomo 10 tem sido encontrado em nevos atípicos e em melanoma em 

fase inicial, na região 10q24-26. 0  rearranjo ou deleção do cromossomo 11 

também está descrito em mais da metade dos pacientes com melanoma.

0  conjunto desses dados começa a evoluir para o conhecimento do 

conjunto de alterações moleculares que resultam no desenvolvimento desse tipo 

de neoplasia e abre perspectivas para que se possa interferir na carcinogênese.

1.3 DIAGNÓSTICO

1.3.1 DIAGNÓSTICO CLÍNICO

0  diagnóstico clínico precoce do melanoma é o mais importante fator 

para o sucesso no tratamento desse tipo câncer.^

0  melanoma precoce pode ser reconhecido e diagnosticado usando a 

regra do ABCD:
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A. Assimetria -  o melanoma é irregular no seu formato -  

assimétrico. As lesões benignas são arredondadas -  

simétricas. (Fig. 1.1)

Figura 1.2. Bordas. O contorno da lesão é irregular.

C -  Cor -  0 melanoma freqüentemente apresenta várias 

tonalidades de cor marrom, cinza, azul, ou preto. As lesões 

benignas geralmente apresentam uma coloração uniforme de 

marrom escuro. Caracterizando a heterocromia (Fig 1.3)
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Extrema atenção deve ser dada à detecção de alterações no tamanho, 

forma ou cor em nevus pré-existentes. Estas alterações podem ser sinais 

precoces de desenvolvimento do melanoma. A lesão deve ser submetida a 

exame com o'dermatoscopio.

Sinais como ulceração, sangramentos e nodulações são considerados 

tardios e geralmente encontrados nos casos de melanomas avançados.

O melanoma também pode apresentar-se como doença metastática e a 

lesão primária jamais ser encontrada. É o chamado melanoma metastático 

com sítio primário indefinido. Esta forma de apresentação é citada em torno 

de 1 a 3% das séries publicadas e geralmente têm um prognóstico
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desfavorável.^  ̂ Das Gupta e cols descreveram uma sobrevida de 5 anos em 

apenas 30% nestes pacientes. Em outra série de 98 pacientes, um terço dos 

casos, ocorreram metástases viscerais e a sobrevida média foi de 6 meses. E 

nos dois terços restantes com metástases linfonodais a sobrevida foi de 33 

meses.^^

Schiagenhauff ^^em uma série de 75 casos com sítio primário indefinido 

e metástases linfonodais observou uma melhor sobrevida (50%) do que nos 

pacientes com melanoma cutâneo primário e com metástases linfonodais 

(36%). Entretanto, a diferença não foi estatisticamente significante 

provavelmente pelo pequeno número de pacientes.

0  melanoma amelanótico, geralmente é diagnosticado tardiamente 

porque o seu diagnóstico clínico é difícil e pode se assemelhar ao granuloma 

piogênico, carcinoma basocelular e outras lesões.̂ '̂̂ ®'̂ '̂"*°

0  diagnóstico do melanoma subungueal geralmente é realizado 

tardiamente, freqüentemente após manipulação ungueal prévia, o que piora o 

prognóstico. A melanoníquia estriada é o termo utilizado para designar 

qualquer hipercromia linear marrom ou enegrecida do leito ungueal. É 

causada por depósito de melanina na lâmina ungueal. Pode ser de origem 

neoplásica, como nevos melanocíticos ou melanoma, ou não neoplásicas, 

como medicamentosa ou micótica.''  ̂ A melanoníquia estriada pode ser um 

sinal precoce do melanoma."*̂

Alguns critérios clínicos podem ser utilizados para a diferenciação entre 

melanonínquia estriada e melanoma. Saída e Oshima (1989) apresentam 

como sinais de melanoma subungueal:“̂̂

1. Aparecimento na meia idade

2. Faixa de pigmentação em geral maior que 6 mm de largura
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3. Pigmentação em diversos tons de marrom e negro

4. Freqüente pigmentação da dobra ungueal -  Sinal de Hutchinson

5. Presença de pequeno grau de deformidade ungueal.

0  Sinal de Hutchinson é um importante indicador, porém não é 

patognomônico e sua ausência não afasta a suspeita a diagnóstica de 

melanoma.“̂"*

Levit e cols consideraram os critérios no sistema -  A B C D E F, que pode 

ser utilizado para a identificação do melanoma subungueal.

A. ">1pe"(Idade)- pico entre a 5 e 7 décadas 

Raça: Afro-americana, Americana e Asiática.

B. "5aAií/"(Banda)- Pigmentação marrom ou negra 

Breadth {JòòuúQòvaento): Largura maior que 3 mm 

Border{&orúòs)\ Bordas irregulares.

C. "C/ra/75re"(Modificação) -  Rápido aumento do tamanho 

Lack o f Change {k\isèr\c\a de mudança): Ausência de melhora da 

distrofia ungueal apesar do tratamento instituído.

D . D ig it involved' (Dedo comprometido) -  Polegar > Hálux > 

Indicador. Acometimento de um único deve ser mais freqüente 

do que o acometimento de múltiplos dedos.

E. ''Extension" (Extensão) -  Pigmentação envolvendo prega 

ungueal (Sinal de Hutchinson) ou borda livre da lâmina.

F. Family ou persona! h isto ry  (História familiar ou pessoal) -

Antecedentes de melanoma ou síndrome do nevo displásico.
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0  advento do dermatoscópio tem contribuído sobremaneira para o 

diagnóstico e tratamento precoce do melanoma, bem como com melhora nos 

índices de sobrevida. O dermatoscópio permite uma visão ampliada da lesão 

de pele de 6 a 400 vezes, com uma visualização da derme e epiderme, 

diferenciando as lesões melanocíticas. 0  feixe luminoso emitido geralmente 

por uma lâmpada halógena incide na superfície cutânea em um ângulo de 

20°. Uma melhor penetração da luz através dos extratos superficiais da 

epiderme é obtida com o emprego de um meio líquido entre a lente do 

aparelho e a superfície cutânea. Desta forma, as estruturas pigmentadas da 

junção dermo-epidérmica e da derme papilar, bem como seus padrões 

arquiteturais, tornam-se mais aparentes.

Através do dermatoscópio, estruturas não visíveis ao exame clínico 

podem ser avaliados quanto aos riscos de malignidade, permitindo uma 

inspeção mais detalhada da superfície das lesões pigmentadas com o uso da 

técnica de imersão em óleo, que torna a epiderme translúcida, abrindo uma 

nova dimensão na avaliação da morfologia da pele pela inclusão da junção 

dermoepitelial na avaliação macroscópica da lesão.'*̂ ''*̂ ''*®

A dermatoscopia auxilia na diferenciação entre lesões melanocíticas e 

não melanocíticas, como ceratoses seborréicas, lesões angiomatosas, 

hematomas e carcinoma basocelular pigmentado. Aspectos dermatoscópicos 

característicos do melanoma estão sumarizados abaixo."*̂

1.3.2 DERMATOSCOPIA
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Tabela 1.1 Aspectos dermatoscópicos

97 23
97 30
96 18
93 36
92 42

92 53
91 45
86 35
46 100

Aspecto dermatoscópico (% )______Especificidade Sensibilidade
Pseudopódes 
Pontos marrons múltiplos 
Estrias radiais 
Áreas de regressão 
Pontos ou glóbulos pretos 
periféricos
Multiplicidade de cores (5 ou 6)
Glóbulos e pontos cinza azulados 
Rede pigmentar proeminente 
Pigmentação irregular assimétrica

Estes critérios, apesar de boa especificidade, não apresentam sensibilidade 

satisfatória. Nos casos de melanoma em geral, pelo menos um dos critérios está 

presente. Não são encontrados no melanoma invasivo, a simetria axial de 

pigmentação ou a presença de uma única cor. Durante a realização da 

dermatoscopia deve-se atentar para os critérios de Levit e cols,"*̂  ABCD, conforme 

descritos anteriormente para o diagnóstico clínico. Nos casos em que há suspeita 

subjetiva de melanoma, a lesão deve ser retirada.

REGRA DO ABCD

Tem por meta estabelecer, através de uma análise objetiva, a diferenciação 

entre lesões melanocíticas benignas e malignas. Conforme Tabela 1.2.

Tabela 1.2 Cálculo da regra do ABCD na dermatoscopia
Critério Mínimo Pontos Fator Escore

Possíveis Multiplicação Máximo
Assimetria (dividir em dois eixos 0-2 1,3 0,0/2,6
perpendiculares)
Bordas (interrupção abrupta rede 0-8 0,1 0,0/0,8
pigmentar: dividir em 8
segmentos)
Cores (branco, marrom claro. 1-6 0,5 0,5/3,0
marrom escuro, azul, cinza.
vermelho, preto)
Diferentes estruturas (pontos, 1-5 0,5 0,5/2,5
rede pigmentar, glóbulos, amorfa.
estrias)
Escore Final l,0/8,9
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• Escore inferior a 4,75 = Lesão melanocítica benigna

• Escore entre 4,75 e 5,45 = Lesão melanocítica duvidosa

• Escore superior a 5,45 = Lesão melanocítica maligna

Atualmente, a maioria dos dermatologistas adota a técnica subjetiva ou 

analítica da regra do ABCD, que se mostrou tão segura quanto a regra 

objetiva, com pontuação.

A tecnologia digital também tem sido empregada na dermatoscopia. A 

dermatoscopia digital é o exame dermatoscópico realizado com o emprego de 

um vídeo-câmara que capta as imagens e as transfere via linguagem binária 

para um computador. A dermatoscopia digital permite o armazenamento das 
imagens, localização exata das lesões, possibilidade de comparação nos 

exames subseqüentes, o que possibilita um acompanhamento do risco 

evolutivo dos nevos. As lesões com alteração no tamanho, forma, cor e com 

surgimento de novas estruturas devem ser retiradas.^®

A análise da dermatoscopia é baseada em sinais morfológicos como 

rede pigmentar irregular, pontos pretos, pseudopódes, áreas cinzas azuladas 

e véu esbranquiçado. Na análise da imagem digital o diagnóstico é baseado 

na geometria, textura e cores. Estes sinais são automaticamente analisados 

pelo programa. Claus Garbe e colŝ  ̂ em um estudo com 167 lesões 

pigmentadas (130 lesões benignas e 37 melanomas), encontraram com a 

analise da imagem digital uma sensibilidade de 78% e especificidade de 79%.

Apesar do importante auxílio do computador e da dermatoscopia 

digital, um sistema completamente automatizado para o diagnóstico ainda não 

foi desenvolvido. Além dos custos destes aparelhos, que ainda são muito 

caros, sendo viáveis somente em instituições. A experiência do examinador 
ainda é o método mais eficaz para o diagnóstico.

Interpretação da regra do ABCD
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1.3.3 DIAGNÓSTICO ANÁTOMO-PATOLÓGICO

Vários aspectos clínicos devem ser fornecidos ao patologista para 

auxiliar no diagnóstico e no prognóstico.^^

0 patologista deve receber as seguintes informações:

1. Idade e sexo do paciente

2. A localização da lesão no corpo

3. A duração da lesão e a história de alterações ocorridas.

4. Suspeita ou diagnóstico clínico

5. 0  tipo de biópsia: incisional ou excisional

6. E se possível enviar fotografia da lesão.

0  exame macroscópico e a preparação das secções são extremamente 

importantes, não somente para o diagnóstico, mas também para definir a 

conduta terapêutica e o prognóstico.

A descrição macroscópica deve conter:

1. Dimensões da peça cirúrgica

2. Dimensões da lesão pigmentada, incluindo comprimento, largura 

e distância das margens.

3. Mínima distância da margem.

4. 0  perfil da lesão: superficial, nodular, lentiginosa.

5. Coloração e áreas suspeitas de regressão e ulceração.
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6. Aspecto da superfície de corte, incluindo a espessura da 

tumoração visível.

0  espécime deve ser cortado em secções múltiplas, paralelas, todas 

perpendiculares à epiderme. A fixação deve ser feita em solução neutra 

tamponada de formol a 10%, por um período mínimo de 12 horas. Amostras 

de tecido a fresco de áreas representativas podem ser armazenadas a 80 

graus negativos para futuras investigações.

0  estudo por biópsia de congelação não é recomendado devido à 

dificuldade em diferenciar o melanoma dos nevos; de determinar com 

segurança as margens de ressecção e definição da maior espessura de 

Breslow e do maior nível de Clark.

A lesão é diagnosticada como melanoma quando exibe alterações 

atípicas suficientes na arquitetura e citologia, e quando alterações 

histopatológicas específicas são correlacionadas com padrões de resposta 

biológica. Nenhuma característica por si só é específica do melanoma. 

Entretanto, uma constelação de achados promove um apropriado contexto 

para o diagnóstico do melanoma.

0  diagnóstico de melanoma requer o reconhecimento da presença de 

células com características de completa transformação maligna. Os 

melanócitos malignos mostram aumento de alta proporção da relação 

núcleo/citoplasma, nucléolo proeminente e irregular, cromatina irregular, 

mitoses, necrose individual de células e pleomorfismo. Células que exibem 

alterações menores que as mencionadas acima devem ser consideradas como 

displásicas e não malignas.

Muitas vezes, o diagnóstico do melanoma maligno é difícil e por isto há 

com certa freqüência divergência entre diferentes observadores. 0  diagnóstico 

anátomo-patológico deve ser dado por pelo menos dois patologistas.
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0  melanoma exibe dois padrões essenciais de crescimento ou 

progressão, estreitamente correlacionado com o prognóstico. 0  primeiro é um 

prolongamento, com uma fase de crescimento predominantemente 

intraepidérmico e superficial, que se apresenta clinicamente como uma placa 

pigmentada ou como um platô levemente elevado, é a denominada fase de 

crescimento radiai ou liorizontal. 0  segundo padrão é posterior a esta 

fase ou aparece com uma nova lesão, com crescimento infiltrativo e 

expansivo, e clinicamente aparece como um nódulo, fase de crescimento 

vertical.

A maioria dos melanomas progride com ambas as fases de crescimento. 

As lesões apresentam fase de crescimento horizontal e em alguns pontos 

aparece o crescimento vertical. A maior profundidade é que deve ser 

considerada para a mensuração da espessura de Breslow e do nível de Clark.

Esquematicamente são considerados como critérios histopatológicos 

para o diagnóstico de melanoma:

• Intraepitelial ou microinvasivo 

o Arquitetura

■ Tamanho (usualmente > 4 mm)

■ Assimetria da arquitetura geral

■ Margens não definidas

■ Perda da arquitetura do nevos

■ Variação no tamanho, forma. Localização dos ninhos

■ Confluência ou fusão dos ninhos

■ Desconexão das células nos ninhos

■ Migração ascendente das células na epiderme 

(crescimento pagetóide)
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■ Ausência de redução do volume celular a medida 

que se aprofunda.

o Citologia

■ Atipia uniforme, população de células contínuas 

exibindo aumento da relação núcleo/citoplasma, 

pleomorfismo e hipercromatismo nucleares, e 

nucléolos proeminentes.

Melanoma invasivo com formação de nódulo ou placa dérmica 

o Arquitetura

■ Nódulos ou placas expansivas na derme papilar ou 

infiltração difusa da derme reticular ou da gordura 

subcutânea.

o Citologia

■ Usualmente acentuadas atipias, com freqüente 

perda da síntese do pigmento.

São considerados critérios mínimos para o diagnóstico de 

melanoma:

Análise da silhueta, tamanho, simetria, delimitação lateral, relação 

ninhos de células x célula isolada; migração melanocítica para as camadas 

superiores da epiderme, mitose e atipia celular; maturação celular 

intradérmica; invasão perineural e linfática.

Nas formas iniciais são utilizados como critérios a assimetria na 

distribuição e tamanho dos ninhos celulares e a característica da célula isolada 

na junção dermoepiderme, a permeação das camadas superiores da 

epiderme, a má delimitação lateral e também a atipia celular.
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0 diagnóstico é mais difícil nas formas raras, nos tumores 

indiferenciados e nas formas iniciais.

1.3.3.1 SUBTIPOS HISTOLÓGICOS

A classificação do melanoma é baseada em padrões clínicos e 

patológicos. Segundo a Organização Mundial de Saúdê  ̂ o melanoma é 

classificado segundo a fase de crescimento em dois grupos: fase de 

crescimento radial e vertical. No grupo de crescimento radial encontramos o 

melanoma superficial, acral lentiginoso, melanoma tipo lentigo maligno e o 

melanoma in situ. Na fase de crescimento vertical encontramos o melanoma 

nodular. Há também outros tipos especiais de melanoma, como o melanoma 

desmoplásico/neurotrópico e o melanoma amelanótico. Não está totalmente 

claro se os subtipos representam distintos processos patogênicos.

1. Melanoma superficial é o mais comum de todos os subtipos, 

representa 70% do total dos casos. Corresponde a fase de crescimento 

radial ou horizontal. É o melanoma com localização intra-epidérmica, na 

fase de crescimento horizontal. Apresenta-se clinicamente como uma 

mancha levemente elevada e multicolorida. Exemplificada nas Figuras

1.5 e 1.6. Histologicamente é composta de células malignas epitelióides 

exibindo pigmentos de melanina no citoplasma, usualmente com um 

padrão pagetóide. Algumas vezes estas células estão presentes ao longo 

da junção derme-epiderme, substituindo a zona basal. A epiderme tem 

usualmente uma espessura normal ou é hiperplásica. A invasão da 

derme papilar por células isoladas ou por pequenos ninhos destas células 

são características e geralmente são acompanhadas por um infiltrado 

inflamatório linfocitário e uma resposta fibrovascular.
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Figura 1.5. Melanoma superficial -  fase de crescimento vertical. NMPCF, 
masc. 45 anos

Figura 1.6 Melanoma superficial - fase de crescimento radial. CCL, masc. 72 
anos

2. Melanoma acral lentiginoso. Corresponde a 2 a 10% dos 

melanomas, é o tipo mais encontrado em pessoas da raça negra e 

com idade acima dos 50 anos, com pico de incidência na sexta e 

sétima décadas. Envolve a palma, planta e leito ungueal. Apresenta- 

se como uma mácula com coloração irregular, do marrom ao preto.
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exibindo unna proliferação contígua de células com núcleos grandes, 

nucléolos proeminentes e usualmente também com processos 

dendríticos proeminentes, preenchidas com melanina, dispostas ao 

longo da junção derme-epiderme com marcante hiperpigmentação. A 

epiderme geralmente é hiperplásica. Invasões de células isoladas na 

derme papilar são comuns e associadas com infiltrado inflamatório 

linfocitário com acúmulos de macrófagos e aumento da 

vascularização. 0 mesmo aspecto é encontrado no melanoma 

subungueal e no de mucosas. Conforme Figura 1.7

Figura 1.7. Melanoma acral. BBS, masc. 49 anos.

O melanoma subungueal, devido a suas particularidades anatômicas 

tende a ser diagnosticado mais tardiamente, comprometendo seu prognóstico. 

Exemplo na Figura 1.8
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Figura 1.8. Melanoma subungueal. FC, fem, 68 anos.

3. Melanoma tipo lentigo maligno corresponde a 5% dos 

melanomas. Geralmente são melanomas in situ, com grande área de 

crescimento horizontal. Esta lesâo apresenta-se como mancha com 

coloração irregular, do marrom ao preto, geralmente em áreas da pele 

expostas ao sol, na maioria dos casos na face, de pessoas com idade 

avançada. O padrão de invasão é associado com áreas irregulares 

geralmente palpáveis. Histologicamente, há proliferação de 

melanocíticos atípicos ao longo da junção derme-epiderme, com uma 

característica atrofia da epiderme. Quando as lesões progridem as 

atipias são mais evidentes. Ninhos ovais de células fusiformes 

aparecem. A lesão estende-se ao longo dos folículos pilosos, algumas 

vezes até a profundidade da papila folicular. Crescimento pagetóide e 

invasão de células isoladas na placa dérmica podem ocorrem. A derme 

apresenta-se com elastose solar. Este tipo de melanoma apresenta 

bom prognóstico, com baixo risco de metástases à distância, porém 

com elevado risco de recidiva local. Como exemplo a Figura 1.9
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Figura 1.9 Melanoma lentigo maligno. IMS, fem, 56 anos.

4. Melanoma nodular. Corresponde a 15 a 30% de todos os 

melanomas. Apresentam-se com aspectos clínicos e histopatológicos da 

fase de crescimento vertical. O padrão de crescimento vertical é 

associado clinicamente com o aparecimento de um nódulo ou uma placa 

elevada, ocorrendo em uma lesão previamente existente, ou como uma 

nova lesão. É o chamado melanoma "de novo". Histologicamente, 

apresenta-se como nódulo expansivo na derme papilar. Estas células 

geralmente têm aparência diferente das células presentes na epiderme 

(fase de crescimento radial, quando pré-existente). Estas células 

expandem-se e invadem a derme papilar, ou se estendem-se até a 

derme reticular, e ou o tecido celular subcutâneo. A fase de crescimento 

vertical é caracterizada por um marcante pleomorfismo, aumento de 

atividade mitótica, necrose de células isoladas ou zonas de necrose, com 

variável aumento da vascularização. Lesões na fase de crescimento 

vertical têm potencial de metástases, e o prognóstico é diretamente 

relacionado com a extensão da profundidade da lesão.
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Como exemplo a figura 1.10

Figura 1.10 Melanoma nodular. CAC, fem. 44 anos.

Recomenda-se que a lesão seja examinada e diagnosticada quanto ao 

tipo histológico de melanoma e parâmetros prognósticos de acordo com os 

padrões estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Patologia em 1995: "̂*

■ Tipo de melanoma (com ou sem nevo melânico pré-existente)

■ Crescimento vertical ou radial

■ Presença ou não de ulceração macro ou microscópica

■ Nível de Clark

■ Espessura segundo Breslow

■ índice mitótico por mm  ̂(em 10 campos de grande aumento)

Infiltrado inflamatório em torno da tumoração
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■ Presença ou ausência de áreas de regressão

■ Presença ou ausência de invasão vascular linfática e/ou 

sangüínea

■ Presença de nódulos satélites

■ Neurotropismo

■ Avaliação das margens de ressecção cirúrgicas

0  microestadiamento de Clark deve ser utilizado de acordo com a 

técnica descrita em 1969.^^ (Fig 1.11)

1. Epiderme
/

2. Camada celular

3. Derme papilar

4. Derme reticular

5. Tecido subcutâneo

intraepidérmico 
invade derme papilar 
comprime a derme reticular 
invade a derme reticular 
invade o tecido subcutâneo

Figura 1.11 Níveis de Clark.

A espessura na escala de Breslow é medida pela profundidade linear 

em milímetros desde a parte superior da camada de células granulares até a 

célula tumoral mais profunda. Uma escala em micrômetros é colocado na 

ocular do microscópio. Em lesões ulceradas, a recomendação é medir a lesão 

da base da úlcera até o ponto mais profundo de invasão.(Fig 1.12)
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Imunohistoquímica no diagnóstico do melanoma

Os marcadores antigênicos evidenciados pela técnica de 

imunohistoquímica utilizados no melanoma são:

Proteína S-100 é um anticorpo policlonal, produzido contra uma 

proteína do cérebro de bovinos, descrito em 1965. Esta 

proteína é composta por uma unidade alfa e uma beta. A 

unidade alfa reage com axônios e melanócitos, enquanto a 

unidade beta com as células de Schawann.

A proteína S-100 é um marcador muito sensível, sendo 

expressa tanto em melanomas e nevos melanocíticos, quanto 

em uma variedade de outros tumores, incluindo tumores de 

nervos periféricos, tumores cartilaginosos, osteossarcomas, 

carcinoma viscerais ecrínicos, gliomas malignos e tumores das 

células de Langerhans.^®'^®' °̂ É considerado o mais sensível de 

todos os marcadores, identificando inclusive, os melanomas 

desmoplásicos.
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HMB-45 -  melanossoma tipo 4. HMB-45 é um anticorpo monoclonal 

com alta especificidade para os melanomas e, em geral, não 

reage com carcinomas, linfomas, ou sarcomas.

0  antigeno HMB-45 é localizado nos pré-melanossomas, 

estando, portanto, relacionada com a formação precoce de 

melanossomas ativos. É positivo em melanomas, nevos 

juncionais, nevos atípicos, nevos de Spitz e nevos azul. É 

particularmente útil na diferenciação de melanoma com outras 

neoplasias não melanocíticas, mas não ajuda muito na 

definição se uma neoplasia melanocítica é maligna ou não. 

Possui sensibilidade de 85% a 90% e alta especificidade 

(95%) na diferenciação entre o melanoma e outras 

neoplasias.®^

0  HMB-45 é mais específico do que a proteínas S-100, mas é 

muito menos sensível. Apresenta-se difusamente positivo em 

todas as lesões benignas, nos melanoma primários e 

metástáticos. Porém, nos melanomas amelanóticos, o HMB-45 

falha em 12% a 15%.

Anti Melan-A. É uma proteína recentemente descrita como antigeno de 

diferenciação melanocítica, e é o produto do gene MART-1. A 

positividade para o melan A, é específica das células de 

melanoma.^'®^

0  uso do Melan A deve ser adicionado ao painel de anticorpos 

para o estudo do melanoma, pois é aparentemente específico 

para as lesões melanocíticas e é mais sensível do que o HMB-
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45, entretanto tem menor valor do que a proteína S-100 na 

detecção do melanoma desmoplásico.^®

1.4 FATORES PROGNÓSTICOS

0  comportamento biológico do melanoma tem sido descrito como 

caprichoso e muitas vezes imprevisível. Mesmo lesões precoces podem 

apresentar um comportamento agressivo com metástases e óbitos, enquanto 

que lesões grandes podem ter uma evolução indolente. Há relatos, inclusive, 

de regressão espontânea de melanomas.

Em contraste com outros tipos de neoplasias malignas da pele, como os 

carcinomas basocelulares e os escamocelulares, que são muito mais freqüentes, os 

melanomas têm um potencial de metastatizar para qualquer órgão. 0  cérebro é 

considerado um santuário para o melanoma, e a maioria das drogas utilizadas 

para o tratamento do melanoma e até mesmo o interferon, não ultrapassa a 

barreira hematoencefálica e não penetra no cérebro. Dos tumores metástáticos 

para o cérebro os melanomas são os mais freqüentes e quando diagnosticados a 

sobrevida média é de aproximadamente dois meses.

A sobrevida de pacientes com melanoma está diretamente relacionada 

com a detecção precoce. Casos de melanoma confinados à epiderme, o 

melanoma in  situ, não apresentam risco de vida e os melanomas com pouca 

penetração na derme têm baixo risco para metástases nos linfonodos. A taxa 

de sobrevida em 5 anos para pacientes com melanoma precoce, definidos 

como menores que 1 mm de espessura é de 94% versus 50% ou menos para 

aquelas lesões com mais de três mm de espessura.®^

0  fator preditivo mais importante para sobrevida, nos pacientes com 

melanoma estadio I e II,  é espessura na escala de Breslow. 0  risco de 

metástases aumenta de acordo com a espessura do tumor primário. Nos 

pacientes com neoplasias com espessura menor que 1 mm a sobrevida em 5 

anos é acima de 98%. Quando a espessura é de 1 a 4 mm, o risco de
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metástases para linfonodos é de 60% e de metástases à distância de 20%. 

Acima de 4 mm, o risco de metástase para linfonodos e à distância é acima de 

60% e de 70%, respectivamente.®^

Cook e cols®̂  definiram como os principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de metástases em pacientes com melanoma com espessura 

menor que 1 mm, a presença de regressão (presente em 50% dos casos); 

fase vertical de crescimento (em 59% dos casos) ; nódulos expansivos 

juncionais; invasão para folicular e índice mitótico acima de 3/mm^.

Mesmo pacientes com estadio I podem apresentar metástases e alguns 

fatores interferem na sobrevida, conforme descrito por Clark e cols na Tabela 

1.3: Odds ra tio  diiusXBÚB como fator preditivo independente para sobrevida em 

pacientes com melanoma com fase de crescimento vertical.^“

Tabela 1.3. Fator preditivo para sobrevida
Variável Categoria Odds ratio
índice mitótico 0,0 11,7

0,1 -  6,0 3,5
> 6,0 1,0

Linfócitos infiltrando tumor Ativo 11,3
Pouco ativo 3,5

Ausente 1,0
Espessura do tumor (mm) <1,70 4,0

>1,70 1,0
Sítio anatômico Extremidades 3,8

Tronco 1,0
Sexo Feminino 2,9

Masculino 1,0
Regressão Ausente 2,8

Presente 1,0

Com 0  propósito de identificar os fatores prognósticos para o melanoma 

metastático, oito centros do ECOG {Eastern Cooperative Oncology Group)^^ 

revisaram os dados de pacientes tratados nos últimos 25 anos. 0  número de 

pacientes foi de 1.362 a média de sobrevida foi de 6,4 meses. Os fatores de 

risco para morte por melanoma metastático foram: (Tal 1.4)
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Tabela 1.4 Fatores de risco para mortalidade
Número de sítios de metástases RR=1,12

ECOG performance status > 1 

Metástase gastrointestinal 

Metástase hepática 

Metástase pleural 

Metástase pulmonar

RR=1,49

RR=1.49

RR=1,44

RR=1,35

RR=1,19

Nível séricos elevado LDH RR=1,30

0  nível de Clark atualmente só é considerado significante para o 

melanoma com espessura menor que 1 mm. Mesmo assim, a diferença de 

sobrevida de 10 anos, entre os grupos foi pequena e inconsistente. Os dados 

abaixo se referem à taxa de sobrevida em 10 anos conforme o nível de Clark 

dos tumores, segundo dados de Buzaid e cols, 1997:^^

Nível I I 95%

Nível I I I 85%

Nível IV 89%

0  grupo de Melanoma da A3CC revisou todos os fatores prognósticos para o 

melanoma. A análise demonstrou que os fatores mais importantes são:

1. Espessura do tumor primário -  quanto maior a espessura pior o 

prognóstico.

2. Ulceração -  a presença de ulceração é um fator de pior 

prognóstico.

3. 0  nível de Clark só foi significativo para os tumores finos, com 

menos de Imm de espessura.

4. Número de linfonodos com metástases -  quanto maior o número 

de linfonodos comprometidos, pior é o prognóstico.
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5. Metástases para linfonodos nnacroscópicas x microscópicas -  a 

identificação de metástases microscópicas tem um melhor 

prognóstico.

6. Metástases viscerais x não viscerais -  as metástases viscerais 

apresentam um pior prognóstico.

7. Nível elevado da desidrogenase lática -  LDH é um marcador de 

péssimo prognóstico.

Hauschild '̂* estudando o nível sérico da proteína S-100 encontrou uma 

correlação com o estadio clínico, sendo um marcador prognóstico independente e 

útil na identificação de pacientes com pior prognóstico e candidatos à terapia 

adjuvante. Na fase de seguimento, o aumento do nível sérico de S-100 foi 

relacionada com a identificação precoce de recorrência. Em futuro próximo, o nível 

sérico de S-100 poderá ser o marcador tumoral para o melanoma.

A melastatina, (MLSN-1), que é um gene específico do melanoma, foi 

encontrado em níveis inversamente proporcionais às metástases. A expressão 

uniforme no tumor primário foi correlacionada com intervalo livre de doença e 

sobrevida prolongada, com valor de p < 0,001.^^

Chung e colŝ ® avaliando a hipótese de o nível sérico pós-operatório da 

TA90-IC, um complexo imune da 90-Kda, antigeno associado ao tumor e 

respectivo anticorpo, possuir uma correlação significante com recorrência e 

sobrevida em pacientes com melanomas de espessura maior que 4mm, 

observaram uma sensibilidade e especificidade da TA90-IC para avaliar 

recorrência de 70% e 85%, respectivamente. 0  intervalo livre de doença e a 

sobrevida foram maior no grupo negativo que no positivo, com diferenças 

significantes. Os autores concluíram que o nível sérico pós-operatório da 

TA90-IC é uma poderosa ferramenta no manejo dos pacientes com 

melanomas espessos. Os pacientes com níveis elevados possuem um pior 

prognóstico e deveriam ser encaminhados para terapia adjuvante.
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I.5  ESTADIAMENTO

0  estadiamento dos pacientes com melanoma deve ser realizado 

conforme protocolo da American Jo in t Commission on Cancer (AJCC). Este 

sistema estratifica os pacientes em quatro grupos prognósticos. Estágios I e

II, considerada doença clinicamente localizada, incluindo pacientes com 

melanomas primários e lesões satélites, sem evidência de metástases. 0  

estádio I I I ,  doença no linfonodo, incluem pacientes com metástases para 

linfonodos regionais ou em trânsito. 0  estádio IV, são aqueles pacientes com 

doença metastática à distância.

Devem ser realizados para o estadiamento do melanoma, além de uma 

anamnese cuidadosa e um exame físico meticuloso, os seguintes exames:^®

• Exames para estadiamento pré-operatório

> Radiografia de tórax

>  Função hepática

> Desidrogenase lática

> Fosfatase alcalina

>  Ultra-sonografia de abdome total

>  Cintilografia óssea se a dosagem da fosfatase alcalina for 

elevada ou sintomas de dor óssea

>  Tomografia computadorizada de crânio ou ressonância 

magnética se houver sintomas

> Tomografia computadorizada de tórax e região cervical se 

houver linfonodos axilares positivos

>  Tomografia computadorizada de abdome e pelves se houver 

linfonodos inguinais positivos
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A Utilização do PET-SCAN {Positron Emission Tomography Scanning) 

como método de detecção de metástases ocultas nos pacientes com 

melanoma, ainda não é rotina. O PET-SCAN de corpo inteiro foi obtido após 

injeção de FDG (Fluordeoxyglicose), em 95 pacientes com estadio II I ,  

clinicamente evidente com metástases linfonodais ou metástases em trânsito. 

Uma mudança no manejo clinico dos pacientes foi observada após a 

realização de 16 dos 106 exames (15,1%). Os autores concluíram que o PET

SCAN pode ser útil no manejo dos pacientes com Estadio III .  Porém a 

detecção de micrometástases não foi possível com este exame, o que limita o 

seu uso na avaliação dos pacientes com Estadio I e II.

Em um estudo sobre o PET-SCAN em pacientes submetidos à 

linfadenectomia sentinela, os autores concluíram que PET-SCAN é no 

momento um indicador pouco sensível (sensibilidade de 16,7%) para detecção 

de metástases ocultas em linfonodos regionais em pacientes com melanoma e 

com linfonodos regionais clinicamente negativos.

1.5.1 NOVA PROPOSTA DE ESTADIAMENTO

0  sistema corrente de estadiamento do melanoma não tem sido 

modificado significativamente desde o ano de 1988. As seguintes modificações 

foram sugeridas por Buzaid e Balch em 1997. Esta nova classificação TNM 

foi baseada e validada através do estudo de um banco de dados de 17.664 

pacientes, derivados de treze centros e grupos cooperativos de estudo do 

câncer. O seguimento destes pacientes variou de 2 a 30 anos, com 

informação do seguimento avaliável em mais de 76% de todos os pacientes. 

Os dados foram analisados usando a regressão de Cox para comparar treze 

variáveis clinicas e patológicas, para identificar quais os fatores prognósticos 

mais significativos que podiam ser incorporados à nova classificação TNM. 0  

estadiamento para o melanoma dever ser clínico e patológico. Este 

estadiamento proposto foi consistente entre as instituições, grupos 

cooperativos e diferentes populações geográficas estudados.
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T - Tumor Primário

TX Tumor primário não pode ser avaliado
TO Sem evidência de tumor primário (primário desconhecido)
Tis Melanoma in  s itu  (hiperplasia melanocítica atípica, displasia melanocítica 

severa), sem ser invasivo.

T l Tumor < 1 mm de espessura 
T ia  sem ulceração 
T lb  com ulceração

12 Tumor > 1 mm mas < 2 mm espessura 
T2a sem ulceração 
T2b com ulceração

T3 Tumor > 2 mm mas < 4 mm espessura 
T3a sem ulceração 
T3b com ulceração

T4 Tumor > 4 mm espessura 
T4a sem ulceração 
T4b com ulceração

N -  Linfonodos Regionais

CN+ Linfonodos regionais são clinicamente positivos 
PN4- Linfonodos regionais são histologicamente positivos, mas o número de 

linfonodos positivos não foi avaliado.

NX Linfonodos regionais não podem ser avaliados 
NO Linfonodos regionais negativos -  clínico e patológico

N I Metástases para um linfonodo regional 
A: micrometástases 
B: macrometástases

N2 Metástases para dois ou três linfonodos regionais 
A: micrometástases 
B: macrometástases
C: metástases em trânsito /  satelitoses /  sem metástases linfonodais

N3 Metástases para quatro ou mais linfonodos regionais ou presença de 
extensão extranodal, não importando o número de linfonodos positivos, 
ou envolvimento bilateral para lesões primárias com drenagem ambígua.
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Micrometástases são diagnosticadas após pesquisa de linfonodo 

sentinela ou linfadenectomia.

Macrometástases são definidas como metástase em linfonodo 

clinicamente detectável confirmado por linfadenectomia terapêutica ou 

quando a metástase linfonodal exibe extensão extra-capsular macroscópica.

M -  Metástases à Distância

MX A presença de metástases à distância não pode ser avaliada
MO Sem metástases à distância
M l Metástases à distância

Mia Metástases para pele ou subcutâneo ou linfonodos não regionais
M lb Metástases viscerais
Mlc Dosagens de desidrogenase lática (LDH) no soro elevado.

Foram propostas as seguintes modificações:

1. Para o estádio I e I I  o nível de Clark só foi significativo nos 

pacientes com menos de Imm de espessura do tumor, e a 

melhor estratificação como pontos de cortes para a espessura de 

Breslow é de: menores que Imm; 1 a 2 mm; 2 a 4 mm e 

maiores que 4 mm. A presença ou não de ulceração deve ser 

incluída como parte do sistema de estadiamento, a presença de 

ulceração é um fator prognóstico isolado para a sobrevida.

2. Para o estádio I I I ,  o presente critério de linfonodos maiores que 

3 cm deve ser abandonado e substituído pelo número de 

linfonodos comprometidos e pelo número de cadeias linfáticas 

envolvidas. Foi também significativo se a metástase para 

linfonodo era microscópica ou macroscópica.

3. A presença de recorrência local ou metástase satélite representa 

um comportamento biológico de disseminação linfática regional e 

ambos devem ser classificados com estádio III.

4. Para o estádio IV o sítio de metástases foi um fator prognóstico 

significativo quando comparada metástase visceral e não visceral.
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0  Comitê de melanoma da AJCC recomenda que todos os pacientes 

com linfonodos regionais negativos, clinicamente negativos e que possam ser 

considerados para futuros ensaios terapêuticos, cirúrgicos ou adjuvantes, 

sejam submetidos à linfadenectomia sentinela para estudo histológico do 

linfonodo sentinela, e conseqüentemente estadiamento patológico. Objetiva- 

se com isso, homogeneidade dentro dos grupos tratados e melhor 

discernimento entre o impacto proveniente da história natural e/ou 

terapêutica utilizada nos diferentes ensaios.

A tabela 1.5 é um resumo esquemático do novo estadiamento do melanoma.

Tabela 1.5 Estadiamento do melanoma.
Estadiamento Clínico* Estadiamento Patológico+

T N M T N M
0 Tis NO MO 0 Tis NO MO
IA Tia NO MO IA Tia NO MO
IB Tlb

T2a
NO MO IB Tlb

T2a
NO MO

IIA T2b
T3a

NO MO IIA T2b
T3a

NO MO

IIB T3b
T4a

NO MO IIB T3b
T4a

NO MO

n c T4b NO MO IIC T4b NO MO
I I I qqT NI

N2
N3

MO I I I

I I IA I I IA Tl-4" Nla
N2a

MO

II IB I I IB Tl-4b

Tl-4a

Tl-4a/b

Nla
N2a
Nlb
N2b
N2c

MO

II IC I I IC Tl-4b

qqT

NIC
N2b
N3

MO

IV qqT qqN qqM IV qqT qqN qqM
Estadiamento clínico inclui microestadiamento do melanoma primário e avaliação clínica 
e radiológica para metástases. Por convenção, deve ser usado após completa excisão do 
melanoma primário com avaliação clínica das metástases regionais e à distância. 
Estadiamento patológico inclui microestadiamento do melanoma primário e informações 
patológicas a respeito dos linfonodos regionais após linfadenectomia parcial ou completa. 
Pacientes com estádio patológico 0 ou IA são a exceção; eles não requerem avaliação 
patológica de seus linfonodos
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A sobrevida do melanoma varia de acordo com o estadiamento nos 

quatro grupos. Entretanto, dentro do mesmo grupo, a presença ou ausência 

de ulceração interfere na sobrevida. A melhor sobrevida é encontrada em 

pacientes com tumores menores que Imm de espessura e sem ulceração, 

com taxas de 95% em 5 anos de seguimento. Conforme dados da tabela.®^

Tabela 1.6 Sobrevida em 5 anos por espessura tumoral e ulceração_________
Espessura tum or Sem Com Valor 
em mm_________________ ulceração________ ulceração________ de p

0,01 -  1,00 95,7 79,1 <0,0001
1.01 -  2,00 86,8 72,0 <,0,0001
2.01 -4 ,0 0  71,0 63,6 0,006
> 4,00_______________________69^3______________ 47,9__________ 0,0006

Quando a ulceração está presente ou a espessura do tumor é maior 

que 1 mm e menor que 2mm sem ulceração a sobrevida fica na faixa de 80 a 

95%. Há diferença quando a espessura do tumor é maior que 2 mm e menor 

que 4 mm quando comparada com a espessura maior que 4 mm. É 

importante ressaltar que estamos relatando espessura do tumor medida em 

milímetros e não em centímetros, a diferença em milímetros não pode ser 

visualizada clinicamente, e este é um dado que reforça a necessidade do 

diagnóstico precoce para que possamos obter melhores taxas de sobrevida.

A presença de metástase para linfonodo é o mais poderoso preditor de 

mortalidade em melanoma. Quando presente, implica em uma diminuição de 

mais de 40% nas taxas de sobrevida em 5 anos, superando como valor 

prognóstico a espessura da lesão primária. Há também diferenças em relação 

à sobrevida em 5 anos, quando a metástase linfonodal é microscópica ou 

macroscópica.^^

1.6 SOBREVIDA
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Tabela 1.7 Percentual de sobrevida em 5 anos quanto ao número de

Número de linfonodos comprometidos microscópica macroscópica
1 61 46
2 56 38
3 56 27
4 36 23
>4 34 22

Quando ocorrem metástases a distância existe diferença na sobrevida 

quando a metástase é visceral (menos que 5% em 5 anos), ou quando a 

metástases é não visceral (5 a 10% em 5 anos), como pele, subcutâneo ou 

linfonodos não regionais.

0  sitio de metástase é um fator importante de sobrevida. Quando a 

metástases está presente em pele, subcutâneo ou linfonodos, a sobrevida 

média é de 11 meses; pulmão 8 a 10 meses; gastrointestinal 6 meses; fígado, 

osso e cérebro 2 a 4 meses.®  ̂ Estes dados relativos a sobrevida estão 

sumarizados na Tabela 1.8.

Tabela 1.8 Sobrevida em 5 anos de acordo com o estadiamento.
Estádio Grupo Estadio Clínico Estadio Patológico Sobrevida

I Ia Tia NO MO Tia NO MO >95
Ib Tlb ou T2a NO MO Tlb ou T2a NO MO 8 0 -9 5

II Ila T2b ou TSa NO MO T2b ou T3a NO MO 7 0 -8 0
lib T3b ou T4a NO MO T3b ou qualquer T4 NO MO 5 0 -7 0

III Illa
Illb

T4b NO MO QualquerTNl 50 MO 
Qualquer T NO S+ MO *

30-50

Qualquer T  N+ qualquer S MO Qualquer T N2-3 qualquer S MO 10-30
Qualquer T qualquer N S+ MO Qualquer T N+ S+ MO

IV IVa Qualquer T qualquer N 
qualquerS Mia

Qualquer T qualquer N qualquerS 
Mia

5 -1 0

Ivb Qualquer T  qualquer N 
qualquerS Mlb

Qualquer T qualquer N qualquerS 
Mlb

< 5

• Pacientes com metástases em trânsito ou satélites localizadas em cabeça e pescoço 
ou tronco (qualquer T, NO, S+, MO ) deverão ser incluídas no estadio Illb.

As curvas de sobrevida conforme o estadiamento representam o 

impacto dos diferentes estádios no melanoma. (Fig. 1.13)
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1.7 TRATAMENTO

0  tratamento do melanoma é multidisciplinar. A terapêutica correta 

deve seguir uma sistematização: diagnóstico clínico, biópsia e estadiamento. 

Só depois 0  tratamento deverá ser realizado. 0  tratamento primário para o 

melanoma é a excisão cirúrgica, que é geralmente efetiva quando se trata de 

tumores precoces. A terapia adjuvante e a quimioterapia, incluindo o uso de 

modificadores de resposta biológica e vacinas, provem tratamento 

suplementar para os tumores avançados. Combinações de regimes são 

geralmente utilizados, dependendo do estadio do melanoma.

1.7.1 BIÓPSIA

A biópsia está indicada para lesões pigmentadas suspeitas. É 

fundamental que a amostra de pele seja retirada até o tecido celular
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subcutâneo, já que a espessura vertical do tumor é o valor preditivo mais 

importante para o prognóstico, tratamento e seguimento.

A biópsia sempre que possível, deve ser excisional. Em membros, a 

incisão deve ser no sentido longitudinal, para que no momento da ampliação 

das margens não haja dificuldade no fechamento da incisão e no sentido dos 

vasos linfáticos para que não prejudique a técnica da pesquisa do linfonodo 

sentinela.(Fig 1.14) Quando a lesão é extensa e/ou ulcerada ou localizada em 

área onde a biópsia excisional acarretaria prejuízos estéticos, pode-se fazer a 

biópsia incisional. Neste caso deve-se fazer a biópsia na área mais significativa 

de profundidade da lesão, no local da ulceração ou na área mais elevada da 

superfície da lesão.

Figura 1.14 Biopsia da lesão primária. Forma incorreta, incisão transversal ao 
eixo do membro. E forma correta, incisão longitudinal.

A biópsia deve ser excisional, ou seja, a retirada total sem transsecção 

da lesão. A biópsia por "shaving"dérm\co nunca é recomendada, pelo fato de 

impedir a correta avaliação da espessura de Breslow, assim como estão 

totalmente contra-indicadas a biópsia aspirativa (no melanoma primário da 

pele) e a curetagem. Após a biópsia, uma vez confirmado o diagnóstico de
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melanoma, uma segunda cirurgia deve ser realizada para ampliação das 

margens de segurança, caso a sistemática de ressecção com margens 

adequadas não tenha sido observada, margens estas que variam de acordo 

com a espessura de Breslow. A extensão destas margens será descrita adiante 

e dependem da espessura tumoral.®^

A biópsia incisional, apesar de excluir uma avaliação total da lesão, não 

aumenta o risco de recorrência local ou metástases sistêmicas.

A comunicação entre o cirurgião e o patologista é essencial. A troca de 

informações sobre a natureza da lesão auxilia no diagnóstico histológico. Por 

exemplo, a informação de que a lesão em estudo é um nevo recidivado (após 

ressecção anterior), pode evitar que um nevo melanocitico benigno recidivado 

seja erroneamente interpretado como um nevo displásico ou mesmo um 

melanoma.®®

O material obtido da biópsia deve ser adequadamente enviado ao 

serviço de patologia e esta é uma obrigação do médico que realizou a biópsia. 

Cada peça deve ser enviada em um recipiente separado, com identificação 

completa. 0  fixador usado deve ser o formol a 10%, preferencialmente 

tamponado ou salino, em um recipiente de boca larga, para que a peça seja 

facilmente retirada do recipiente, mesmo após a fixação, evitando que haja 

necessidade de quebrar o recipiente. 0  volume do formol deve ser o suficiente 

para que toda a peça cirúrgica fique submersa. Recomenda-se que o volume 

do fixador represente 10 a 20 vezes o volume do material a ser fixado.

0  exame macroscópico da lesão, já descrito anteriormente, deve incluir 

rotineiramente a marcação das margens da lesão, geralmente com tinta 

nanquim, para que após as múltiplas secções da peça não haja nenhuma 

dúvida quanto ao envolvimento das margens pelo tumor.
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A excisão da cicatriz cirúrgica da biopsia da lesão primária inclui a 

retirada em monobloco da pele e tecido celular subcutâneo até o plano da 

fáscia muscular, sem contundo incluí-la. Não há nenhum prejuízo no controle 

local da doença ou na sobrevida do paciente se a aponeurose não for 

ressecada.^

É sempre prudente fornecer ao paciente uma informação adequada da 

extensão e do aspecto da cicatriz remanescente, de modo a aliviar um pouco 

0  impacto psicológico negativo da cirurgia.

0  tratamento cirúrgico é a terapia que possibilita a cura aos pacientes 

com melanoma no estádio I e II. A excisão cirúrgica, com margens adequadas 

é a principal terapia para o melanoma.®^

Até a metade da década de 70, a ressecção de 5cm ao redor da lesão 

primária do melanoma era realizada sem levar em consideração qualquer uma 

das características do tumor. Eram recomendações do inicio do século XX, 

baseadas em autópsias. Conduta que foi modificada após a realização de 

estudos prospectivos envolvendo o tamanho das margens cirúrgicas.

Um estudo fundamental foi realizado por Alexander Breslow, nos 

pacientes com espessura tumoral menor que 0,76 mm. As margens foram 

estudadas variando de 0,10 a 5,15 cm. Nenhuma recorrência foi encontrada 

em tumores finos. Foi o primeiro estudo que mostrou que margens de 5 cm 

não eram necessárias para os tumores com espessura menor que 0,76 mm. 

As grandes ressecções seguidas de enxertos começaram a serem 

questionadas.

Analisando as taxas de recorrência local e metástases à distância, 

quando foi realizado o tratamento cirúrgico baseado na espessura tumoral, 

Balch e cols não encontraram nenhuma recorrência quando a espessura era

1.7 .2  LESAO PRIM ARIA - ESTADIO I  e I I .
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menor que 0,76 mm, independente da margem cirúrgica utilizada. 0  

desenvolvimento de metástases linfonodais foi diretamente relacionado à 

espessura do tumor. Foi de 0% para lesões < 0,76 mm; 25% para 0,76 a 

1,50 mm; 51% para 1,50 a 3,99 mm e 62% para lesões > 4 mm de 

espessura.^^

0  programa de melanoma da Organização Mundial da Saúde, estudou 

as margens cirúrgicas. As mudanças na taxa de sobrevida foram relacionadas 

com a espessura tumoral. Pacientes com tumores com menos de 2 mm de 

espessura tiveram uma sobrevida de 10 anos acima de 80%, o aumento na 

espessura reduziu a sobrevida para menos de 60%, nos casos com mais de 4 

mm. A sobrevida não foi influenciada pelo tamanho das margens de 

ressecção, (1 cm x 3 cm) valor de p= 0,66.^^

Após 0  aprimoramento do microestadiamento patológico baseado nos 

níveis de invasão do melanoma, segundo Clark e cols,^  ̂ e na espessura 

tumoral, segundo Breslow,^® ocorreram importantes e históricas modificações 

no tratamento do melanoma. A margem de segurança começou a ser 

determinada de acordo com os níveis de invasão.

Um estudo europeu recomenda o uso de margem de Icm para todas as 

lesões com menos de 2mm de espessura.^'’

Em outro estudo prospectivo e randomizado, do programa de 

melanoma da Organização Mundial de Saúde, comparou-se à excisão com 

margens de 1 versus 3 cm, para os tumores com espessura menor que 2 mm. 

A taxa de desenvolvimento de metástases para linfonodos e à distância foi de 

4,6% e 2,3%, respectivamente, para o grupo de Icm de margem. Comparada 

com 6,5 e 2,6% do grupo de 3 cm. Não houve diferença no intervalo livre de 

doença e sobrevida global, entre os dois grupos.
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Nos Estados Unidos, 0  Intergroup Melanoma Trlal,̂ ^ que é um estudo 

prospectivo e randomizado, comparou a realização de margens de 2 cm 

versus 4 cm para os tumores com espessura intermediária. A taxa de 

recorrência global foi de 3,8%. Quando a margem foi de 2cm , a recidiva 

ocorreu em 0,8%, e em 1,7% para as margens de 4 cm, sem diferença 

estatisticamente significante. As taxas de metástases em trânsito foram de 

2,1% e 2,5% respectivamente. A sobrevida em 5 anos foi de 79,5% para a 

margem de 2 cm e 83,7% para 4 cm, (p=NS).

Um aspecto importante deste estudo é que a necessidade de enxertos 

de pele foi reduzida de 46% para margens de 4 cm, para 11% nos pacientes 

com margem de 2m (p=0,0001). 0  tempo de internação hospitalar foi de 7,0 

dias para margens com 4cm e de 5,2 dias 2cm, com valor de p= 0,0001.

Diante dos resultados desses estudos, a recomendação é de margem 

de 2 cm para os tumores com espessura de 1 a 4 mm.®®

Os resultados em longo prazo deste estudo foram apresentados pelos 

autores, após um período de seguimento de 10 anos. A ocorrência de recidiva 

local foi associada com uma alta taxa de mortalidade, com sobrevida em 5 

anos de somente (9% ) para a primeira recaída ou 11% em qualquer 

momento, comparada com uma sobrevida de 86% para aqueles pacientes que 

não apresentaram recidivas (p<0,0001). A sobrevida em 10 anos para todos 

os pacientes com recidiva foi de apenas 5%. Fica portanto clara a importância 

da ressecção completa das lesões na sobrevida dos pacientes. No entanto, a 

sobrevida em 10 anos não foi diferente quando comparadas as margens 

cirúrgicas de 2 e 4 cm. (70% x 77%), ou quando se comparou a observação 

clínica, sem a realização de linfadenectomia versus a linfadenectomia eletiva, 

ou seja a realização de linfadenectomia radical, na ausência clínica de 

comprometimento metastático dos linfonodos. A recidiva para margens de 2 

cm foi de 2,1% versus 2,6% para margens de 4 cm. Este estudo também
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verificou que não houve diferença quando a reconstrução era realiz (ãaapor 

retalhos ou por enxertos de pele.^®

Nos tumores espessos, ou seja, com mais de 4 mm de espessura de 

Breslow, a margem recomendada é de 2 cm. Não havendo necessidade, 

mesmo nestes casos com tumores mais profundos, da realização de cirurgias 

mais agressivas.^^

0  tratamento do melanoma é baseado no sistema de estadiamento da 

AJCC. O tratamento das lesões primárias, no estádio I e I I  (TiNqMo a T4 N0M0), 

deverá ser realizado com ampliação das margens cirúrgicas. A extensão da 

margem varia de acordo com a espessura de Breslow:®®

1.7.2.1 Melanoma x Margens 

Melanoma Margens

Melanoma in  s itu  margens de 0,5 cm

Espessura < 1 mm margens mínimas de 1,0 cm

Espessura de 1 a 4 mm margens mínimas de 2,0 cm

Espessura > 4 mm margens mínimas de 2,0 cm, usualmente 3,0cm.

0  melanoma desmoplásico, devido à alta taxa de recidivas locais, 

deve ser operado com margens mínimas de três centímetros, independente da 

espessura do tumor primário. Reintgen^® relata taxa de recidiva de 50% em 

três anos, seguido de óbito em todos os pacientes com recidiva, quando a 

margem era menor que 3 cm. É necessário que a informação da presença de 

desmoplasia ou não, esteja relatada no laudo anátomo-patológico para que a 

programação cirúrgica e 0  tratamento sejam adequados.

A cirurgia plástica faz parte da equipe multidisciplinar no 

atendimento do melanoma, não só visando a estética com também a função. 

Após a retirada da lesão, retalhos de avanço podem ser criados a partir do 

descolamento das bordas da incisão de modo a facilitar 0  fechamento sem



53

tensão. A incisão é aproximada utilizando-se pontos subdérmicos separados 

com fios absorvíveis. Não devem ser utilizados fios inabsorvíveis negros ou 

escuros como o nylon, que poderiam levar ao diagnóstico errôneo de uma 

recidiva tumoral. Já a pele pode ser fechada por pontos simples separados ou 

por sutura intradérmica dependendo da tensão de fechamento e dos efeitos 

de movimentação prevista em localizações anatômica específicas.

Embora a maioria dos defeitos criados por margens de 2cm possam ser 

fechados por sutura primária ou retalhos cutâneos de avanço, em algumas 

localizações anatômicas enxertos de pele de espessura parcial ou total podem 

ser necessários. Como nem sempre os resultados estéticos dos enxertos de 

pele são considerados satisfatórios, este método deve ser evitado sempre que 

possível. Todas as tentativas devem ser feitas, quando possível, de modo a 

utilizar retalhos locais de avanço ou rotação que permitam um fechamento 

primário em todos os planos.

Na região da cabeça e pescoço, a simetria, assim como o contorno 

corporal, é de primordial importância. Nas áreas que são esteticamente 

visíveis, como nariz, pálpebras, região malar e lábios, as incisões em fuso 

também são úteis, porém, na maioria das vezes, o desenho pode ser feito de 

modo a colocar as cicatrizes resultantes nas linhas de força da face. Para os 

tumores que necessitam de uma ressecção extensa e cujo defeito residual 

contém estruturas vitais expostas, tais como vasos, nervos, osso e dura- 

máter, ou nos casos para os quais se planeja radioterapia pós-operatória, a 

reconstrução do defeito requer um tecido vascularizado de boa qualidade. 

Retalhos fasciocutâneos, retalhos musculocutâneos, e, em alguns casos, 

retalhos livres microcirúrgicos costumam ser os métodos reconstrutivos 

preferíveis. Nesses casos é vital a programação adequada da ressecção 

cirúrgica de modo que os pedículos vasculares dos retalhos planejados sejam 

preservados sem comprometer a extensão oncológica da ressecção tumoral.
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Com 0  planejamento e desenhos apropriados, o paciente é beneficiado 

não apenas pela ressecção bem sucedida da lesão mas também pelo resultado 

estético e funcional superior. 0  seguimento da região reconstruída também 

deve ser simples e eficiente para se conseguir um ótimo controle de qualquer 

recidiva tumoral local. A reconstrução com retalhos múltiplos deve ser evitada, 

pois as áreas com risco de recidiva podem deixar de possuir sua orientação 

anatômica.

Quando a reconstrução da cirurgia inicial é realizada com enxerto ou 

sutura primária com rotação de retalhos, não houve diferença em relação à 

taxa de recidiva local ou sobrevida global.^^

Embora todas estas técnicas cirúrgicas possam ser utilizadas em 

melanomas, na maioria das localizações anatômicas, toda abordagem 

cirúrgica deve ser individualizada e especializada para dar melhor solução 

para apresentações clínicas não freqüentes.

Nos casos em que a cirurgia com margens recomendadas, implicar em 

um grande comprometimento estético, como nos casos das lesões em face, 

alguns autores têm recomendado a cirurgia micrográfica de Mohs no 

tratamento do melanoma tipo lentigo maligno. Os proponentes citam o 

benefício adicional do controle histológico das margens e conservação de 

tecidos neste tumor altamente reincidente.

Outros citam as dificuldades inerentes em distinguir melanócitos 

atípicos em seções congeladas. A sensibilidade pode ser acrescentada com 

cortes seriados. Zitelli e cols °̂  ̂ reportam uma taxa de sucesso de 99,5% em 

cinco anos no tratamento do lentigo maligno melanoma com a técnica de 

Mohs.

Em relação ao melanoma acral, ocorrendo na região plantar, pode ser 

adotada a técnica de ressecção da lesão com margens adequadas e
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cicatrização por segunda intenção. Neste local os retalhos e enxertos não tem 

tido bons resultados. Necroses são freqüentes, e principalmente, a função é 

comprometida. Ocorrendo a cicatrização por segunda intenção, com realização 

de curativos, a cicatriz total da lesão ocorre em poucas semanas.

1.7.3 METÁSTASES PARA LINFONODOS -ESTÁDIO I I I

Nos últimos 6 anos duas novas abordagens trouxeram impacto para o 

tratamento do melanoma com metástases linfonodais:

1. 0  desenvolvimento de novas técnicas de mapeamento linfático e 

a linfadenectomia sentinela descrita por Morton em 1992, que 

reduzem o custo e a morbidade do estadiamento, possibilitando 

0  diagnóstico precoce de metástases ocultas;

2. 0  tratamento adjuvante do melanoma estadio I I I  com interferon 

alfa-2b, descrito por Kirkwood em 1994.

1.7.3.1 LINFADENECTOMIA SENTINELA

Denomina-se LINFONODO SENTINELA (LS) o primeiro linfonodo 

para o qual drena o tumor primário e nem sempre é o linfonodo mais próximo 

da lesão. Portanto, é o primeiro sítio de metástase linfonodal. Se o linfonodo 

sentinela for positivo, a linfadenectomia completa da cadeia linfática deve ser 

realizada. Se negativo, é lícito considerar que não há comprometimento 

metastático e não se impõe o esvaziamento linfonodal. Vários estudos 

demonstraram acurada predição de metástases linfonodal com a técnica do 

linfonodo senti nela.

Quando foi introduzido em 1990, durante apresentação para a 

Sociedade Americana de Cirurgia Oncológica e primeiramente publicada em 

1992,104 o mapeamento linfático intraoperatório e linfadenectomia sentinela 

foram designados como a solução para a controvérsia da linfadenectomia
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eletiva no tratamento do melanoma. Consistentes resultados podem ser 

obtidos na linfadenectomia sentinela com esforços combinados entre os 

departamentos de medicina nuclear, cirurgia e patologia.

Norton reportou sucesso na identificação do LS em 82% dos pacientes 

e uma taxa de 4% de falso negativo. Neste momento somente o azul patente 

era utilizado.^°‘* A incorporação do gama probe foi inicialmente descrita por 

Krag e cols e confirmada por outros autores.

A associação do gama probe com o azul patente tem uma taxa de 

sucesso de 96% na detecção adequada do linfonodo sentinela.

A Técnica consiste dos seguintes passos:

1. realização da linfangiocintilografia pré-operatória

2. uso do azul patente no intra-operatório

3. uso do gama probe no intra-operatório

4. retirada do linfonodo sentinela

5. estudo anátomo-patológico do linfonodo sentinela

6. quando o linfonodo sentinela for positivo, realiza-se a 

linfadenectomia radical da cadeia linfática acometida e o 

paciente é encaminhado para terapia adjuvante.

7. se 0  linfonodo sentinela for negativo, realiza-se somente o 

seguimento.

0  linfonodo sentinela no melanoma maligno representa com alta 

fidelidade o estado histopatológico de toda a cadeia linfonodal, permitindo um
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estadiamento patológico e uma abordagem cirúrgica adequada e a adoção de 

terapia adjuvante racional.

Douglas Reintgen e cols/°^ estudando 693 pacientes mostraram que o 

linfonodo sentinela foi positivo em 14,52% dos pacientes, com uma taxa de 

sucesso de 99% na identificação do linfonodo sentinela. A relação do nível de 

Breslow com o percentual de linfonodo sentinela positivo foi:

< 0,76mm 0%

0,76 -  l,Omm 5,3%

1,0 -  1,5 mm 8%

1,5 -  4,0 mm 19%

> 4,0 mm 29%

Neste mesmo estudo outros linfonodos, além do linfonodo sentinela 

positivo, foram encontrados em 7,4% dos pacientes, sendo que todos com 

espessura de Breslow > 2,8 mm. Nenhum caso com espessura menor que 2,8 

mm da lesão primária, mostrou outros linfonodos positivos. Por estes dados o 

envolvimento da bacia nodal acima do nível pesquisado {skip  metástases), 

quando o linfonodo sentinela foi negativo foi menor que 1%.

A linfadenectomia sentinela contribuiu para o aumento da sobrevida 

dos pacientes. A sobrevida em 5 anos dos pacientes submetidos à 

linfadenectomia sentinela foi de 90,5%, para a linfadenectomia eletiva 77,7%  

e para os pacientes submetidos à observação clínica foi de 69,8%, com valor 

de p < 0,0001. Houve vantagem na sobrevida para os pacientes submetidos à 

linfadenectomia sentinela para cada um dos estágios na categoria T (T2, T3 e 

T4) e casos com ulceração. Não houve diferença quando o melanoma era 

menor que 1 mm.“ °
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É importante salientar que a linfadenectomia terapêutica é curativa em 

alguns pacientes. Uma consistente fração de pacientes com metástases 

linfonodais tem uma sobrevida a longo termo, mesmo sem terapia adjuvante. 

A linfadenectomia sentinela determina o status linfonodal acuradamente sem 

a morbidade associada com a linfadenectomia e menor custo.

Um estudo recente com 612 pacientes com melanoma inequivocamente 

demonstra que as taxas de intervalo livre de doença e sobrevida de pacientes 

com linfonodos sentinelas positivos microscopicamente são significativamente 

piores que os dos pacientes com linfonodo sentinela negativo.

Ainda reticente Charles Balch fez uma declaração a respeito da 

técnica do linfonodo sentinela em 1991: Vamos aguardar e veremos. Dez anos 

após Balch faz uma declaração de impacto durante a V Conferência Mundial 

de Melanoma, em Veneza: 0  avanço foi tão profundo, que os antigos 

resultados da literatura sobre o manejo dos pacientes com "linfonodos 

negativos" terão que ser reavaliados.

1.7.3.2LINFADENECTOMIA TERAPÊUTICA

Quando o Linfonodo Sentinela for positivo ou quando há evidência 

clínica de comprometimento linfonodal, a linfadenectomia radical deve ser 

realizada segundo a cadeia linfática acometida:

A Dissecção axilar

A dissecção axilar completa inclui os 3 níveis de linfonodos axilares. 0  

número mínimo de linfonodo retirado aceitável é 15.

B Dissecção inguinal

0  número mínimo de nódulos acessados da região inguinal superficial é

8. A dissecção ilíaca profunda, hipogástrica e obturadora deve ser realizada. 0
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número mínimo de nódulos ressecados recomendados é de 4. Atualmente 

com relação à linfadenectomia ílio-inguinal, a conduta mais aceita é que deva 

ser realizada apenas quando houver linfonodos profundos clinicamente 

comprometidos ou quando houver comprometimento do linfonodo de Cloquet 

ou de mais de três nódulos femorais.

Uma revisão de 362 linfadenectomias inguinais terapêuticas em um 

centro terciário revelou que 71 pacientes (20% ) com linfonodo ilíaco e/ou 

obturador positivos. Pacientes com linfonodos envolvidos, as taxas de 

sobrevida em 5 e 10 anos foram de 24% e 20%, respectivamente. A taxa de 

recorrência na cadeia inguinal operada foi de 10%. As complicações relatadas 

foram: infecção 17%; necrose do retalho de pele 15%; seroma 17%; 

linfedema leve ou moderado 19% e linfedema grave 6%. Fatores prognósticos 

independentes para a sobrevida foram o número de linfonodos ilíacos 

positivos, a espessura de Breslow, e o local de tumor primário. 0  controle 

locorregional do melanoma pode ser obtido em 90% dos pacientes. A 

morbidade da linfadenectomia radical é aceitável.“ ^

Em um estudo retrospectivo com 227 pacientes submetidos à 

linfadenectomia superficial ou combinada para o tratamento de melanoma 

cutâneo, a taxa de sobrevida global em 5 anos para os linfonodos positivos foi 

de 39%. A sobrevivência para pacientes com linfonodos superficiais positivos 

foi 40%; Para aqueles com linfonodos profundos positivos foi de 35% (p = 

ns). Nos pacientes com linfonodos positivos, o número e tamanho dos 

linfonodos, a presença de extensão da metástase para fora da cápsula do 

linfonodo, o fracasso em receber terapia adjuvante, e ulceração do tumor 

foram associados com pior prognóstico. Os autores concluíram que uma 

pequena parte dos pacientes com linfonodos profundos envolvidos, são 

curados por linfadenectomia íleo-inguinal-obturadora. Os autores também 

concluíram que aqueles pacientes com evidência clínico ou radiológica de 

metástase linfonodal pélvica e sem evidência de doença sistêmica deviam ser 

submetidos a linfadenectomia radical, mas não encontraram nenhuma
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evidência para sustentar esta cirurgia se os linfonodos pélvicos eram 

clinicamente e radiologicamente negativos.“ “̂

Quanto à micrometástase, a pouca experiência e a falta da conclusão 

de protocolos que comparam os resultados da linfadenectomia superficial 

versus apenas observação após a retirada do linfonodo sentinela, a conduta 

atualmente aceita é a linfadenectomia inguinal superficial.

Em um estudo apresentado recentemente, a taxa de linfonodos 

pélvicos positivos nos pacientes com linfonodo sentinela inguinal positivo foi 

menor que 10%. 0  estudo de congelação do Linfonodo de Cloquet apresentou 

sensibilidade de 67% e especificidade de 100%. 0  valor preditivo positivo e 

negativo da biópsia de congelação foi de 100% e 98,3%, respectivamente. A 

realização da linfadenectomia pélvica deve ser selecionada e o uso da biópsia 

de congelação do Linfonodo de Cloquet é útil.̂ ^̂

C. Região poplítea

0  número mínimo de linfonodos recomendado é 3.

D. Dissecção Cervical

Tanto a dissecção cervical clássica ou modificada preservando o nervo 

espinal acessório e músculo esternocleidomastoideo são extensões de 

linfadenectomia aceitáveis. A parotidectomia superficial é necessária para 

remover os nódulos parotídeos para primários que se originam no escalpe 

anterior, face e pavilhão auricular ou demonstram drenagem para este local 

na linfocintilografia. As margens da dissecção cervical são inferiormente a 

clavícula, superiormente a mandíbula, mastóide e cauda da glândula parótida, 

posteriormente na borda anterior do músculo trapézio. 0  conteúdo do 

triângulo digástrico deve ser removido e o músculo espinal acessório 

preservado, desde que não aja metástase nos nódulos jugulares superiores.
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O número mínimo de nódulos retirados da dissecção cervical é 

o seguinte:

1. Cervical anterior, incluindo suprahioídeo e jugulodigástrico: 15

2. Cervical posterior, incluindo supraclavicular: 15

3. Supraclavicular: 6

4. Suprahioídeo: 4

5. Parotídeo: 3

0  número mínimo de nódulos considerado deve ser a soma dos 

removidos pela dissecção e pelo LS.

1.7.3.3TERAPIA ADJUVANTE

Os pacientes com metástases para linfonodos devem ser encaminhados 

ao oncologista clínico quando será discutido com o paciente e familiares o 

tratamento com interferon em altas doses, seguindo o esquema de 

Kirkwood.“ ® 0  esquema utilizado é com doses de 20 milhões de unidades/m^ 

por 4 semanas, intravenoso, seguido de 03 aplicações semanais, por 52 

semanas.

Em relação às metástases em trânsito, que são encontradas em 9%  

dos pacientes com melanoma com menos de l,5mm de espessura de Breslow. 

0  tratamento de escolha é a perfusão isolada do membro.

A perfusão isolada do membro (ILP ) com altas doses de melphalan 

apresenta taxa de 50% de resposta completa e 90% de resposta global, 

enquanto os melhores tratamentos sistêmicos oferecem menos que 5% e 

35% respectivamente.
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0  crescimento do câncer depende da angiogênese que é promovida por 

fatores angiogênicos secretados pelas células tumorais. Considerando este 

fato foi realizada a associação melphalan com o Fator de Necrose de Tumor e 

interferon gama. 0  melphalan induz apoptose de células do melanoma e o 

TNF apoptose dos vasos sanguíneos.

Apesar das altas taxas de resposta, a ILP é um tratamento regional e 

não têm nenhum impacto na sobrevida global, com uma sobrevivência 

mediana de 2,5 anos.

A ILP permanece controversa apesar do uso freqüente nos últimos 35 

anos. Em pacientes com melanoma localizado em membros e inoperáveis, a 

ILP é 0  tratamento de escolha, resultando em casos de resposta completa, 

diminuindo a necessidade de amputação de membros e melhorando a 

paliação dos sintomas.“ ^

Avaliando a duração da remissão do melanoma após a ILP Thompson e 

cols da Unidade de Melanoma de Sydney, encontraram taxas de 73% de 

resposta completa e 13% de resposta parcial. (>50%  de redução do tumor). 

A remissão completa foi mantida em 46% dos 81 casos sem qualquer 

tratamento adicional, por um período mediano de 33 meses. A ILP foi uma 

terapia efetiva para pacientes com melanoma recidivado ou para metástases 

em trânsito.

Estudo prospectivo internacional, fase III,  não encontrou nenhum 

benefício para a realização de ILP em pacientes com melanoma com mais de

1,5 mm de espessura, que foram submetidos a perfusão profilática comparados 

com os pacientes submetidos somente à ressecção da lesão primária.

A média de intervalo livre de doença para os pacientes que 

apresentaram resposta completa após a ILP foi de 1,4 anos. E a taxa de
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sobrevida livre de doença foi de 30%. Os autores recomendam a cirurgia para 

ressecção se a resposta for completa.

Em um estudo realizado no Brasil, com 33 pacientes submetidos a 35 

perfusões, no período entre maio de 1993 a abril de 2001, observou-se 

resposta completa em 45,7% dos pacientes, resposta parcial em 31,4% e 

ausência de resposta em 22,8%.

Um estudo completo relata a primeira experiência com a infusão isolada 

dos membros, como uma abordagem alternativa para a perfusão, nos 

pacientes com melanoma recidivado nas extremidades. Esta técnica foi 

desenvolvida por John Thompson, Unidade de Melanoma de Sydney. Os 

cateteres são inseridos via percutânea, na artéria e veia axial e um torniquete 

é inflado proximamente. Os agentes citotóxicos são infundidos através do 

cateter arterial através de seringa, por 15 a 20 minutos. Não há necessidade 

da circulação extracorpórea. Os resultados foram similares àqueles obtidos 

com a perfusão. A morbidade é baixa.

Analisando os fatores prognósticos após a Infusão Isolada de 

Membros -  IL I, os autores concluíram que a freqüência e duração da resposta 

após a Infusão eram comparáveis aos dos pacientes submetidos à tradicional 

perfusão. Esta técnica é particularmente útil em pacientes idosos.

1.7.4 METÁSTASES A DISTÂNCIA -  ESTÁDIO IV

As modalidades não cirúrgicas usadas no tratamento de doença 

avançada incluem quimioterapia e terapia adjuvante como os modificadores 

de resposta biológica e vacinas.

A quimioterapia para pacientes com melanoma metastático é 

paliativa e, portanto, o médico assistente deve ter em mente uma visão clara 

dos fatores prognósticos da doença que se vai tratar e considerar também a 

toxicidade da quimioterapia, bem como seu possível impacto na qualidade de
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vida do paciente. Tais considerações são fundamentais pois não há evidência 

de que a quimioterapia prolongue significativamente a sobrevida destes 

pacientes.

Os principais fatores prognósticos para o sucesso do tratamento da 

doença metastática com quimioterapia são: "performance sta tus" e idade do 

pacientes, bem como número e localização das metástases. Pacientes com 

doença restrita a nódulos subcutâneos, linfonodos à distância do foco de 

acometimento inicial e com nódulos pulmonares evoluem melhor do que 

aqueles com doença cerebral, hepática ou óssea. Da mesma maneira, 

pacientes com doença oligometastática sobrevivem mais do que aqueles que 

albergam múltiplas metástases.

A atividade antineoplásica de agentes quimioterápicos administrados 

isoladamente para pacientes com melanoma metastático é baixa. A 

Dacarbazina (DTIC) permanece como o único agente quimioterapêutico 

aprovado pelo FDA para o tratamento de melanoma metastático.

0  DTIC produz uma taxa de resposta de 10 a 20% com 1 a 2% de 

respostas completas. A duração da resposta com esta droga é geralmente 

inferior a seis meses. Nenhum agente quimioterápico atualmente oferece 

taxas de resposta maior que 25%. Os efeitos colaterais do DTIC podem incluir 

mielossupressão, náuseas e vômitos.

Várias outras drogas foram estudadas nesta doença, com taxas de 

resposta inferiores a 20% como, por exemplo, os taxanos (Docetaxel), 

alcalóides da vinca (Vinblastina). Combinações corajosas como BOLD 

(bleomycina, vincristina, CCNU, DTIC), CVD (cisplatina, vinblastina, DTIC), e 

CBDT -  DARTMOUTH (cisplatina, BCNU, DTIC, tamoxifen) foram estudados 

em numerosos testes e foram associadas com taxa de resposta variando de
9% a 55%. 127,128129,130,131
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Em vários estudos com associação de drogas quimioterápicas o que se 

verificou foi a associação de efeitos colaterais, com uma maior toxicidade.

A adição de Tamoxifen a alguns destes regimes em alguns estudos 

mostrou benefício que, entretanto, não se confirmou em estudos 

subseqüentes.^^^

Da mesma maneira, a adição de agentes biológicos a estes esquemas 

quimioterápicos ou suas variações, apesar de resultados iniciais não 

controlados terem sido muito encorajadores, não demonstrou vantagem de 

maneira inequívoca quando submetida ao teste de estudos randomizados.^^^

Mais recentemente, duas novas drogas, a Fetomustina e 

Temozolamida, foram estudadas nesta neoplasia atingindo taxas de resposta 

objetiva de 20 a 30%. 0  agente imidazotetrazine que é administrado por via 

oral, temozolamide, tem se mostrado tão efetivo quanto o DTIC no 

tratamento do melanoma metastático. Com vantagens como a 

administração oral e relativamente menos efeitos colaterais. É interessante 

que ambas medicações produziram também respostas ao nível do SNC em 

alguns pacientes com metástases cerebrais, que são muitos comuns nesta 

doença.''^'

Avanços animadores continuaram a ser feitos na área de modificadores 

de resposta biológicos.

O Interferon alfa 2b (IFNalpha2b) foi aprovado em 1996 pelo FDA 

para o tratamento de melanoma em estadio IIB e estadio III.  0  estudo 1684 

do ECOG, com IFNalpha2b em altas doses por um ano resultou em 

prolongamento de sobrevida de 2.8 até 3.8 anos e prolongamento do 

intervalo livre de doença de 1,0 até 1,7 anos.“ ®
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Uma tentativa subseqüente mostrou significativo aumento no intervalo 

livre de doença mas nenhum aumento da sobrevida global. Deve ser 

enfatizado, porém, que o tratamento com INFalpha2b é associado com 

significante toxicidade.

No futuro, 0  interferon pode ter um papel como um suplemento para 

terapia de vacina. Os testes que atualmente estão em andamento para 

determinar, por exemplo, as respostas de anticorpos anti-GM2 estão 

diminuídas ou aumentadas quando IFNalpha2b for administrado com ou 

seguindo a fase de iniciação da vacina com GMK. Uma vacina comercial das 

linhagens de células tumorais cultivadas com Detox (monophosphoryl lipid-A) 

tem mostrado indução de respostas antitumor em pacientes com melanoma 

metastático. Dados limitados de um estudo piloto sugerem que melhoraram as 

respostas no grupo de pacientes que também receberam IFNalpha2b.^^®

O Interferon Gama que não foi efetivo em estudos de fase I ou fase 

I I  para o melanoma metastático, permanece potencialmente atraente devido 

ao efeito imunomodulador sobre a citotoxicidade mediada por células NK, 

ativação de macrófagos, e expressão de antígenos HLA classe

A Interleucina-2 ( IL -2 ) tem sido utilizada no tratamento do 

m e l a n o m a . O s  primeiros estudos mostraram que altas doses de IL-2, 

isolada ou em combinação com células ativadas por NK, produziram respostas 

em 15% a 20% dos pacientes, com respostas completas observadas em 4% a 

6%. A mediana da duração de resposta foi de 6.5 meses, com 60% de 

resposta completa e livre de progressão de doença em cinco anos. A 

administração de altas doses de IL-2 parece ser superior a baixas doses, 

embora doses altas sejam associadas com significante toxicidade. Os efeitos 

adversos de altas doses IL-2 incluem hipotensão, arritmia cardíaca, edema 

pulmonar, febre, aumento da permeabilidade capilar, sepses, e morte. Os 

estudos adicionais serão exigidos para avaliar o papel potencial de IL-2 no 

manejo do melanoma metastático.^“*̂



67

As terapias baseadas em modificadores de resposta biológica 

permanecem atraentes devido à durabilidade de respostas completas. Os 

estudos iniciais indicam que 5% a 10% de respostas completas podem ser 

duráveis.^43'^4^

A bioímunoquimioterapia surge como uma esperança na terapia de 

melanoma, é associação da quimioterapia com o uso de agentes 

imunoterápicos, como o interferon e a interleucina, e é baseada nos 

mecanismos distintos, como também toxicidade dos agentes usados.

Um recente estudo randomizado fase I I I  do ECOG falhou em mostrar 

em benefício quando o Interferon alfa era adicionado a DTIC. '̂ '̂''

Mas dados promissores foram descritos em vários testes usando IL-2, 

ou IL-2 e IFNa em combinação com vários regimes quimioterápicos, com taxa 

de resposta variando de 37% a 63%. As mais altas taxas de resposta foram 

divulgadas por Legha e cols e Buzaid cols usando CVD em combinação com 

IL-2 e IFNa, seguidos ou concomitantes (61% e 63%, respectivamente). A 

principal desvantagem da bioquimioterapia é a toxicidade.

Outra área de pesquisa ativa na terapia do melanoma envolve o 

desenvolvimento de vacinas. Regressão histológica parcial de melanomas 

tem sido documentada em até 20% dos casos e, em casos raros, até 

regressão espontânea completa foi observada. A hipótese de que tal 

regressão pode ser associada com vitiligo provê uma base racional para a 

imunoterapia direcionada aos antígenos melanocíticos.^"*®

Os antígenos de melanoma podem ser categorizados como peptídeos 

ou gangliosideos.̂ "* '̂̂ °̂'^̂ ^

Os antígenos de peptídeos incluem MAGE-1, MAGE-3, GAGE, BAGE, 

tirosinase, melan-A/MART-1, gplOO, e gp75. Os antígenos de gangliosídeos
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incluem GM2, GD2, DG3, e 9-0-acetyl-GD3. 0  estudo de antígenos de 

carboidratos também é uma área de interesse e investigação ativa.

Uma excitante área de pesquisa envolve a terapia g ê n i c a . A 

estratégia envolve o transinfecção de gênese suicidas da tiamina kinase pelo 

vírus do herpes simples tipo I. Em um estudo fase I / I I  células com o vetor 

retroviral M U  foram injetadas em nódulos cutâneos de melanoma, as células 

infectadas eram susceptíveis ao ganciclovir. Os pacientes foram então 

tratados com ganciclovir após um período de 7 dias da transdução. 0  

tamanho de tumor reduziu e necrose tumoral foi comprovada 

histologicamente.

Em outro estudo, células tumorais autológas foram transinfectadas com 

genes de IL-2 e então injetadas de volta em pacientes com a esperança de 

gerar uma resposta imune. Hipersensibilidade retardada antitumoral e 

citotoxidade mediada por linfócitos T foram geradas em um grupo de 

pacientes.

Considerando a natureza imunogênica das células do melanoma, foi 

desenvolvida por Donald Morton do John Wayne Cancer Center, Santa Mônica, 

Califórnia, Estados Unidos, uma vacina polivalente de células alogênicas de 

melanoma -  CancerVax. É composta de três linhagens de células de 

melanoma irradiadas, porém viáveis, que expressam antígenos múltiplos tipo- 

específico dos tecidos e associados ao tumor, comuns à maioria dos 

melanomas. Pelo menos um dos 23 antígenos tumorais presentes na 

CancerVax foi detectado em todas as biópsias estudadas. Representa 99% de 

chance de conter múltiplos antígenos de melanoma compatíveis com o tumor 

do paciente, induzindo assim uma resposta imune. Além disso, a natureza 

polivalente desta resposta diminui o risco das células tumorais escaparem do 

reconhecimento imune por perda do antigeno ou desregulação das moléculas 

de HLA.
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A imunoterapia pós-operatória é uma das mais promissoras abordagens 

para o melanoma, porque este é um tumor altamente imunogênico. As 

vacinas além do efeito terapêutico possuem baixa toxicidade, permitindo ao 

paciente manter uma boa qualidade de vida, o que não é possível durante o 

tratamento com altas doses de interferon ou quimioterapia.

A Cancervax é a vacina para melanoma mais extensivamente estudada, 

desde setembro de 1984 e com o maior número de pacientes estudados, 

1600. No melanoma metastático para linfonodos, estadio I I I ,  um estudo de 

meta-análise demonstrou uma sobrevivência global mediana de 58 meses 

para 635 pacientes com o uso da CancerVax e de 28 meses para 635 

pacientes com placebo (p=0,0001).^^^

Dois estudos internacionais sobre o CancerVax estão sendo realizados, 

estudos randomizados, duplo-cego, fase I I I ,  para testar a segurança e eficácia 

da vacina como uma terapia adjuvante, pós-cirúrgica, seguindo a completa 

ressecção tumoral, nos estádios I I I  e IV. Imunoterapia com CancerVax e BCG 

versus Placebo e BCG. Injeções intradérmicas de vacina são aplicadas em 4 

sítios, inicialmente semanais 0, 2, 4, 6 e 8, e então mensalmente por um ano; 

cada 2 meses no segundo ano e cada 3 meses do terceiro ao quinto ano. BCG 

é co-administrada com a vacina ou o placebo somente na primeira e segunda 

semana.

A radioterapia é indicada nos casos de metástases ósseas e cerebrais, 

procurando-se obter alívio de sintomas e melhora da qualidade de vida.

A ressecção cirúrgica das metástases pode ter um excelente efeito 

paliativo e em algumas situações prolongar a sobrevida. Pacientes 

selecionados podem se beneficiar da cirurgia no estadio IV do melanoma. Os 

critérios para indicar a cirurgia são: bom estado geral; tempo prolongado de 

duplicação do tumor; longo intervalo livre de doença; limitado número de
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metástases, sítio das metástases e possibilidade de ressecção cirúrgica sem 

doença macroscópica residual.

Considerando o sítio de metástases, o ganho na sobrevida com a 

realização da cirurgia, comparado com tratamento conservador, variou de 

acordo com o sítio das metástases: pele e subcutâneo (11 para 24 meses); 

linfonodos (11 para 29 meses); pulmão (8 a 10 para 25 meses); 

gastrintestinal (6 para 49 meses) e cérebro (2 a 4 para 9 meses).®^

1.8 RECORRÊNCIA

A recidiva do melanoma pode ser local, em trânsito, para os linfonodos 

regionais, ou à distância. A recidiva é um fato desalentador, visto que o 

prognóstico é muito pior, com menores taxas de sobrevida. Além do impacto 

psicológico, é como se a batalha começasse a ser perdida. 0  tratamento para 

a recorrência é a ressecção cirúrgica. Nas lesões de membros inoperáveis a 

perfusão isolada dos membros está indicada.

0  risco de recidiva está relacionado com a espessura tumoral e a 

presença de ulceração.^®'^^

Lesões com menos de 0,76 mm de espessura recidivam com uma taxa 

de aproximadamente 1%.^^®

Nos tumores com espessura de 1,0 a 2mm a taxa de recorrência é de 

2,3%, 2,0-3mm é de 4,2%, e 3,0 - 4mm é de 11,7%, com valor de p= 0,001. 

Na presença de ulceração o risco de recidiva é 10,6% e sem ulceração é de 

1,5%. Valor de p=0,001.®®

A presença de regressão parcial do tumor primário está relacionada 

com um maior risco de recidiva. Dos pacientes com melanoma de espessura 

fina que recorreram doença a regressão estava presente em 89% dos
casos.157,158
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A recorrência local nos pacientes com estadio I foi de 1,1% e para o 

estadio I I  de 21,4%, num estudo com 658 pacientes. Metástases em trânsito 

ocorreram em 2,3% para o estadio I e 14,3% para o estadio II. Noventa por 

cento dos pacientes que desenvolveram recidiva local e 70,6% dos com 

metástases em trânsito também desenvolveram metástases à distância.

Fatores de risco associados com recorrência local foram analisados em 

uma série de 3445 pacientes com melanoma estadio I. Como fatores isolados 

e em análise multivariada a espessura tumoral, ulceração e idade avançada 

foram altamente significantes preditores de recorrência. (p<0,00001). Após 

seguimento de 5 anos, as taxas de recorrência foram de 0,2% para tumores

< 0,76 mm; 2,1% para tumores entre 0,76 -  1,49 mm; 6,4% para tumores 

entre 1,5 -  3,99 mm; e 13,2% para tumores maiores que 4,0 mm. Tumores 

ulcerados recorreram em 11,5% comparados com 1,9% sem ulceração. 

Pacientes com idade superior a 60 anos tem um maior risco de recorrência 

que aqueles com idade entre 30 a 59 anos ou os menores de 30 anos de 

idade: 7,8% versus2,S°/o ve rsus!,2%, respectivamente.

Altas taxas de recorrência foram encontradas nos melanomas 

localizados nos pés (11,6%) e mãos (11,1%).

Os pacientes que desenvolveram recorrência local foram tratados com 

excisão cirúrgica. A média de sobrevida foi de três anos, com 20% de 

sobrevida em 10 anos.^®°

Reintgen e cols relatam que 80% das recorrências ocorrem nos dois 

primeiros anos, e que 75% destas recorrências tem uma distribuição 

locorregional.^®^

Aproximadamente 82,5% dos pacientes que apresentaram recorrência, 

esta ocorreu nos cinco primeiros anos, entretanto aproximadamente 5% da 

população do estudo desenvolveu recorrência local após 10 anos de
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seguimento do diagnóstico inicial do melanoma, com um pequeno número de 

pacientes apresentando recidiva após 15 anos de seguimento.

Os principais sítios de recorrência são: o local da lesão primária, os 

linfonodos regionais, e as metástases em trânsito. Em relação à recorrência à 

distância, os locais mais comuns são o fígado e os pulmões. Nos pacientes 

submetidos à terapia imunológica, o local mais freqüente de recorrência é o 

sistema nervoso central, devido ao fato desta terapia não ultrapassar a 

barreira hemato-encefálca. 0'Day relata uma taxa de 53% de novas 

metástases ou recorrência no sistema nervoso central em pacientes 

submetidos a bioquimioterapia.^®^

1.9 SEGUIMENTO

0  seguimento deve ser baseado na história natural da doença. Um dos 

objetivos é a detecção precoce da recorrência. 0  conhecimento dos padrões 

de recorrência determinará o padrão de seguimento e o conhecimento do 

tempo de recorrência, determinará a freqüência com que o exame deverá ser 

realizado.

Os objetivos do seguimento são:

A- Detecção da recorrência - a detecção precoce da recorrência 

afetará o resultado a longo prazo. Dados do Memorial Sloan 

Katherine Cancer Center, apresentados por Daniel Coit no 55° 

Simpósio da Sociedade Americana de Cirurgia Oncológica, em 

Denver 2002, mostram que a detecção da recorrência foi realizada 

pelos pacientes em 82% dos casos e pelo médico em 18%.

A recorrência no estádio I  é geralmente locorregional, e 

corresponde a taxa de 85%. Destes casos, a detecção foi realizada 

pelo paciente em 63% dos casos e pelo médico em 37%. Não
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houve diferença na sobrevida global, considerando quem foi o 

responsável pela identificação da recorrência.

Verificando a recorrência de melanoma em 261 pacientes, Weiss 

relata que 68% dos pacientes eram sintomáticos, 26% identificados 

ao exame físico e 6% detectados ao exame radiológico do tórax. Os 

exames laboratoriais estavam anormais em 11% dos casos que 

recorreram, mas não foi a primeira anormalidade identificada em 

nenhum dos casos.

A recorrência ocorre na taxa de 55% a 67% nos 2 primeiros anos e 

de 65% a 81% nos 3 primeiros anos. Os pacientes devem ser 

examinados com mais freqüência neste período. Nos pacientes com 

metástases para linfonodos (estádio II I) ,  o tempo de recorrência é 

menor e a monitorização deverá ser mais rigorosa.

B- Detecção de um segundo melanoma primário - o risco 

relativo de um paciente com melanoma desenvolver outro 

melanoma é de 12.̂ ®"*

As taxas de incidência de um segundo melanoma varia conforme os 

autores, segundo Grupta a taxa foi de 1,7% e Riou e cols. 

encontraram uma taxa de 8,1%.

Dados do MSKCC dão conta de 11%, considerando que este é um 

centro mundial de referência para o tratamento do melanoma, 

essas taxas devem refletir a realidade. Giles e cols relatam taxa 

de 4,5% de identificação de um segundo melanoma, no período de 

seguimento de 5 anos. 0  risco foi maior em homens, 

particularmente acima dos 70 anos de idade.
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Para determinar o impacto de um protocolo intensivo de seguimento 

em identificar um segundo melanoma primário, foi realizado um estudo 

retrospectivo em um banco de dados de 2.600 casos consecutivos , do 

Programa de Oncologia Cutânea do Moffitt Câncer Center. Foram 

diagnosticados 2,6% de melanomas sincrônicos, ou seja identificados na 

consulta de admissão. Outros 1,7% desenvolveu um segundo melanoma 

durante o período de seguimento, (metacrônicos). 0  fator de risco para 

desenvolvimento de um segundo melanoma é RR= 12,5.^®^

C- Educação do paciente -  é parte integral do seguimento e 

compreende principalmente o ensino do auto-exame. 0  ensino 

sobre as características do melanoma para parentes e amigos, e 

principalmente a proteção solar, único fator de risco que pode ser 

efetivamente controlado.

D- Identificação de padrão fam iliar - 5% a 10% dos pacientes 

com melanoma têm ou terão uma história familiar.

Aproximadamente 10% dos pacientes têm história familiar de 

melanoma. Quando a história é com familiares do primeiro grau, o risco 

relativo de desenvolver melanoma é de 2-3 e para dois membros na família o 

risco relativo é de 5.

E- Prover suporte psicológico. 

F- Reduzir o risco de mal prática cirúrgica.

G -1  dentificação de um outro tum or primário - o risco dos 

pacientes com melanoma desenvolver linfomas é 16 vezes maior 

que a população geral.

H- Documentação de resultados -- fundamental para o controle de 

qualidade do Serviço. Uma alta taxa de recorrência local -  pode ser
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uma falha técnica. Poderá também definir os grupos de alto risco 

na sua população. E a realização de estudos retrospectivos ou 

prospectivos

Existem relatos de recorrência de melanoma com períodos superior a 

vinte anos. Todos os pacientes com melanoma devem ser seguidos por toda a 

vida. Todos os exames de imagem realizados devem ser guardados para 

comparação posterior.

0  seguimento em tumores delgados, ou seja, com espessura menor que 1 

mm é diferente. 0  exame físico é a parte mais importante do acompanhamento 

médico, devendo ser examinado o local do sítio primário, toda a pele e 

linfonodos regionais. Não há a necessidade de exames laboratoriais.

A freqijência deve ser semestral nos dois primeiros anos e a partir do 

terceiro ano, exames anuais.

Resumidamente o seguimento deverá ser realizado:

1° ano: consultas cada 3 meses

2° ano: consultas cada 4 meses

3° ao 5° ano: consultas cada 6 meses

A partir 6° ano: consulta cada 12 meses.

No anexo 9.3 está o protocolo de seguimento de melanoma, realizado 

no Memorial Sban Kattering Cancer Center.
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Desde que praticamente todos os riscos conhecidos para melanoma 

estão relacionados à suscetibilidade e magnitude da exposição à radiação 

ultravioleta, a proteção dos raios do sol desempenha um papel crítico na 

prevenção. 0  mais apropriado motivo para determinar um programa público 

relativo a proteção do sol é o aumento da taxa de incidência do melanoma. 

Quase 500 milhões de dólares são gastos com protetor solar anualmente nos 

EUA, e estudos retrospectivos recentes mostraram o efeito protetor em 

relação ao desenvolvimento do melanoma.

Na Austrália, onde 74% da população usa regularmente o protetor 

solar, as taxas de incidência e mortalidade estão começando a cair. Como 

protetor solar é o método mais comumente usado de proteção de sol na 

Austrália, é claro que estes produtos desempenharam um papel importante 

nesta redução de taxa.^^^

Com 0  uso de protetor solar o percentual de proteção contra os raios 

ultravioletas, depende do Fator de Proteção Solar (FPS);

Fator de Proteção Solar 8 15 20 25 30 40 50

Porcentagem de Proteção (O/o) 87,5 93,3 95 96 96,6 97,5 98

1.10 PREVENÇÃO

0  recomendado para a prevenção do câncer de pele é o protetor solar 

com FPS de no mínimo 15.

A taxa do melanoma também está reduzindo no meio de caucasianos 

havaianos, um grupo que tem entre o mais alto consumo per capita uso de 

protetor solar nos EUA.̂ "̂*

0  melanoma pode ser virtualmente evitável com simples mudanças de 

hábitos. Até que novas estratégias sejam desenvolvidas para tratar o
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melanoma avançado, a ênfase em prevenção, em educação profissional e 

pública, como também em diagnóstico precoce e tratamento adequado deste 

tumor, está tornando-se cada vez mais importante neste novo século.

Como prevenir o melanoma:

> Evitar a exposição exagerada ao sol, principalmente no horário 

de 10 às 15 horas. Período em que a quantidade de raios 

ultravioletas tipo B atingem a terra em maior concentração.

> Iniciar a proteção na infância -  o efeitos danos do sol sobre a 

pele são acumulativos.

>  Proteger-se com roupas adequadas.

>  Habitue-se a usar filtro solar com Fator de Proteção Solar 15 ou 

maior. Reaplique o filtro solar a cada duas horas, principalmente 

quando for à água.

>  Retirar as manchas suspeitas, ou que modificaram as suas 

características.

>  Avaliação com o dermatologista.

> Auto exame a cada 6 a 8 semanas.

> Retirar lesões melanocíticas nas regiões palmar, plantar ou em 

mucosas (boca, vagina e ânus).
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Ao deparar-se com o diagnóstico de câncer paciente passa por 5 fases, 

nem sempre em ordem, com períodos distintos e às vezes difíceis de 

identificar. Estas fases são: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. 

Cada uma com particularidades próprias. 0  médico deve sempre procurar 

identificar em qual destas fases o paciente se encontra. A relação deve ser 

pautada nos cuidados próprios de cada momento.

Na fase de negação o paciente não quer ouvir a verdade, e o falar pode 

gerar um trauma desnecessário, que poderia ser adiado para uma consulta 

subseqüente. A fase de depressão requer um cuidado maior, devido aos 

sentimentos negativos que impera nesta fase.

Em todas as fases o médico deve passar para o paciente segurança, 

credibilidade, confiança e acessibilidade.

0  momento do diagnóstico do melanoma é um grande trauma para 

0  paciente e familiares. Ao informar sobre o diagnóstico o médico deve 

informar também sobre todos os fatores prognósticos, como espessura do 

tumor, ulceração, infiltrado inflamatório e metástases linfonodais. A 

informação sobre sobrevida é baseada em dados populacionais e cada 

paciente deve ser tratado e informado como uma pessoa única. Ao passar 

uma informação sobre sobrevida, há de se ter o cuidado para o paciente não 

se fixar no lado ruim. Por exemplo, uma sobrevida de 95% em 5 anos, pode 

ser interpretada com uma chance de óbito de 5% e o paciente viver em 

função deste risco.

Deve haver sempre por parte do médico a disponibilidade e prontidão 

para atender os pacientes com diagnóstico de melanoma. Apesar de não ser 

considerada uma urgência médica, para o paciente que está com o laudo nas 

mãos, é uma emergência. A pessoa quer se livrar logo do tumor. Neste

1.11 SUPORTE PSICOLOGICO
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momento é importante esclarecer que antes de qualquer tratamento do 

câncer, duas atitudes devem ser tomadas: primeiro certificar que o 

diagnóstico está correto, e que no laudo estão todas as informações 

necessárias e segundo que o estadiamento deve ser realizado. Isto porque 

para cada estadiamento há uma abordagem terapêutica diferente. A pressa 

em realizar cirurgias, pode levar a distorções na conduta. Por exemplo uma 

ampliação imediata de uma lesão de melanoma, pode inviabilizar a realização 

da técnica do linfonodo sentinela. Devemos ressaltar que cada passo deve ser 

dado no seu momento exato. 0  caminho é longo e portanto a via deve ser a 

mais segura.

Em relação a técnica do linfonodo sentinela, o paciente deve ser 

preparado psicologicamente para passar por todas as fases. Primeiro há o 

impacto de uma cirurgia mais extensa e a probabilidade de metástases 

linfonodais. Segundo, ao realizar a linfangiocintilografia o que é identificado é 

0  local do linfonodo sentinela, e não que há presença de metástase no 

linfonodo. Terceiro, a espera pelo laudo da biópsia no estudo tradicional 

hematoxilina-eosina. Quarto, a espera pelo resultado da imunohistoquímica, 

que demora em torno de 10 dias. Após todo este período e que definimos o 

estadiamento do status linfonodal. Quando negativo o paciente será somente 

submetido ao seguimento, e com um prognóstico muito melhor. Quando 

positivo para metástases linfonodais o paciente será submetido novamente a 

cirurgia, a linfadenectomia radical da cadeia axilar comprometida, uma 

cirurgia com maior morbidade e um prognóstico mais reservado. 

Posteriormente o paciente deverá ser submetido à terapia adjuvante com 

interferon. 0  uso de interferon apresenta complicações significativas, inclusive 

com distúrbios psiquiátricos, depressão e até relato de suicídios.

A fase de seguimento também é marcada pela expectativa da 

realização da consulta e apreensão com os resultados dos exames. Uma das 

boas sensações é o alívio após o exame negativo. Há sempre o medo da 

doença recidivar. 0  médico deve passar para o paciente a necessidade da
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realização destes exames, a importância do diagnóstico precoce da 

recorrência, o que possibilita o tratamento. Sempre enfatizar que a prevenção 

e diagnóstico precoce são melhores que o tratamento tardio.

« A relação médico paciente deve ser muito bem estruturada, pois o 

seguimento dos pacientes com melanoma é por toda a vida.

A história fam iliar de melanoma é também um importante fator de 

risco. Quando um existe na família a história de um caso de melanoma o risco 

de 2,3 e quando existem dois casos o risco relativo é de 5. Esta 

informação é deve ser passada aos familiares e pacientes com melanoma, 

para que os membros da família realizem a triagem para o melanoma. 

Devendo ser considerada o momento exato para que esta informação seja 

fornecida, deve-se evitar o momento inicial pelo estresse já presente, não 

devemos acrescentar nenhum outro dano psicológico ao pacientes e a seus 

familiares. É importantíssimo evitar que haja o sentimento de culpa, do 

paciente com melanoma ter "passado" a doença para seus descendentes. Este 

é um sentimento destrutivo e que não é real. Ninguém escolhe ter o 

melanoma, muito menos passá-lo para seus entes.

- A maior divulgação da incidência de câncer de pele e, principalmente a 

do melanoma, em nosso país, leva a comunidade científica e a comunidade 

em geral a voltar sua atenção para este problema. Os dias que se seguem às 

reportagens sensacionalistas apresentada na imprensa leiga, são de medo, 

pavor e desconfiança. Nestes períodos, os médicos devem estar à disposição 

para qualquer esclarecimento e apoio aos pacientes. 0  melanoma sempre foi 

encarado com uma doença grave, o que deve ser esclarecido é que dentro de 

uma mesma doença, há várias fases, estádios e prognósticos diferentes.

Dada a visibilidade do melanoma, o paciente pode acompanhar o 

sucesso ou insucesso dos tratamentos utilizados para combatê-lo. Assim, este
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paciente tende estar "constantemente" em "estado de alerta", o que contribui 

para reações emocionais indesejáveis.

Os pacientes podem estar muitas vezes ansiosos, estressados e 

incapazes de lidar com a situação. Várias abordagens psicológicas podem 

atender as necessidades emocionais dos pacientes, entre elas, a terapia 

breve. Esta modalidade de intervenção, que deve ser inclusive estruturada, 

precisa focalizar a educação/informação sobre a doença, as estratégias para o 

manejo de estresse/treinamento comportamental, o aumento da capacidade 

de resolução de problemas e o apoio emocional individual e familiar.

Finalmente, é importante destacar que a intervenção psicológica deve 

ser utilizada no contexto geral do tratamento e de acordo com os parâmetros 

de tratamento clínico, delineado pela equipe de saúde. Nenhuma modalidade 

de intervenção psicológica pode ser utilizada como uma modalidade de 

tratamento independente.

\
1.12 INCIDÊNCIA

O melanoma é a neoplasia com maior aumento na incidência nos 

últimos anos, ou seja, é o tumor que mais aumenta a cada ano o número de 

casos novos. Em 1935 a incidência de melanoma era de 1/100.000 habitantes, 

em 1950 de 3, passando para 6 em 1985, 10 em 1987 e com previsão de 

16/100.000 no ano 2000. 0  esperado nos Estados Unidos da América era um 

caso de melanoma para cada 90 americanos, da raça branca e acima de 60 

anos. Esta previsão foi superada, dados recentes demonstram que atualmente 

esta expectativa é de que 1 em cada 74 americanos irá desenvolver 

melanoma durante sua vida.^

A incidência aumentou 1000% nos últimos 5 anos, duplica a cada 8 

anos. Nos EUA em 1995 foram constatados 34.100 novos casos e destes 

7.200 pacientes morreram da doença. Em 1996, surgiram 38.300 novos casos.
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com um aumento na incidência de 12%. A cada dia 12 mulheres e 7 homens 

morrem de melanoma no EUA. A taxa varia conforme os paises, desde 

0,2/100.000 no Japão para 40/100.000 na Austrália.^^ Outros dados são 

apresentados na Tabela 1.8.̂ ^®

Tabela 1.9 Incidência de melanoma.

Região Incidência
Escandinávia 1 0 - 1 2

Alemanha 8 - 1 0
Sul da Europa 4 - 6
Estados Unidos (sul) 20
Estados Unidos (norte) 10
Estados Unidos (negros) 0,6
Austrália (norte) 50
Austrália (sul) 1 0 - 2 0
Ásia 0,2 -  0,6
África 0,2 -  0,4

Com a chamada epidemia do melanoma, houve uma maior 

preocupação com a doença, levando a um aumento do diagnóstico precoce. 

Nos Estados Unidos da América no período de 1973-1987, o diagnóstico in  

situ  aumentou 600% e o invasivo 52%. Existe um aumento real verificado 

pelos registros de patologia. Com uma maior acurácia do diagnóstico pelos 

dermatologistas, cirurgiões e patologistas, e a retirada de lesões suspeitas, 

houve também um aumento da pressão de detecção.

0  real motivo desta "epidemia" de melanoma ainda é desconhecido, 

atribui-se como fator principal a maior exposição de radiação ultravioleta, 

devido ao buraco da camada de ozônio. Uma correlação positiva com a 

exposição solar foi demonstrada por Lee.̂ ^^
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0  aumento na incidência de melanoma na população negra dos Estados 

Unidos foi significativamente menor que na raça branda. No período de 1973 - 

1994 0  aumento foi de 0,6 para 1,0 por 100.000.^^®

' 0 melanoma tem uma maior incidência na população branca que vive 

próximo ao Equador.^^  ̂Estes dados têm sido confirmados na população norte 

americana e australiana. 0  inverso ocorre na Europa. A incidência é maior 

na Escandinávia e na Noruega, no Reino Unido e menor nos países do 

IMediterrâneo, provavelmente devido ao fator protetor da maior pigmentação 

de pele desta população.^®^

0  melanoma é um câncer com alta taxa de mortalidade, comum na 

população branca da Austrália, e está aumentando em todas as regiões do 

mundo, onde é estudado. Dados de Sidney confirmam a necessidade de se 

alcançar à conscientização dos riscos da exposição intermitente aos raios 

solares, e o significado de lesões cutâneas recém adquiridas. A Tabela 1.10 

demonstra o aumento na taxa de mortalidade: número de óbitos por 100 mil 

habitantes nos Estados Unidos da América.

Tabela 1.10 Aumento incidência melanoma, segundo o sexo.

Sexo 1958 /1960 1988 /1990 Alteração

Masculino 1,4 3,0 120%

Feminino 1,0 1,5 48%

A mortalidade é maior em homens que em mulheres, lesões em 

mulheres tendem a ser mais finas que em homens, o que pode revelar uma 

maior atenção com o corpo e com os cuidados médicos. 0  fato de ter lesões 

menos espessas certamente contribui para uma maior taxa de sobrevida. Mas 

as mulheres continuam a ter um melhor prognóstico mesmo quando são 

ajustados os resultados para a espessura e local da lesão primária.
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A mortalidade por melanoma está diminuindo em alguns centros, 

devido principalmente ao diagnóstico precoce. Dados da Escócia produzidos 

por Rona Mackie e Holê ®̂  demonstram uma disparidade entre os sexos, com 

a mortalidade aumentando entre os homens (de 1,3 a 2,3 por 100.000 

habitantes, p<0,01) e caindo entre as mulheres (de 2,4 para 1,9, não 

estatisticamente significante), entre o período de 1979 e 1994, provavelmente 

por um maior cuidado das mulheres com a saúde e a estética, procurando o 

serviço médico mais freqüentemente e com um diagnóstico mais precoce.

Embora o melanoma seja responsável por somente 5% dos casos de 

câncer de pele, é o líder da causa de morte entre os cânceres cutâneos. É 

uma doença que felizmente não é freqüente, porém se o diagnóstico for 

tardio, é letal na maioria dos casos. 0  melanoma atinge pessoas jovens, nos 

anos mais produtíveis de suas vidas, constituindo um sério problema de saúde 

pública.

1.12.1 DADOS DO BRASIL

No Brasil os dados epidemiológicos sobre o melanoma são escassos e 

regionalizados. Pouco se sabe sobre sua freqüência e diferentes 

características nas diversas áreas geográficas do país. A maior experiência 

com melanoma no Brasil é de 500 casos do Instituto Nacional do Câncer -  

INCA, no período de julho de 1977 a dezembro de 2001. (Marcos Moraes 

comunicação pessoal)

Analisando-se os dados do Instituto Nacional de Câncer -  INCA, órgão 

do Ministério da Saúde, em relação à estimativa de incidência e mortalidade 

por câncer para o ano de 2000, vê-se que a estimativa do número de 

óbitos por câncer no Brasil é 113.959 casos. 0  número de casos novos 

estimados é de 284.205. Para os casos de câncer de pele, exceto o melanoma 

a estimativa é de 42.305 casos. Em relação ao melanoma a taxa é de 3.850 

casos, correspondendo a 1,47% do total de casos. Em relação à região
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nordeste o número de câncer de pele é de 9.500 e de melanoma 200, 

correspondendo a 0,28%, distribuídos em relação ao sexo: homem 50 

(0,96%) e mulher 150 (0,60%).

Dados relevantes foram obtidos a partir de um levantamento realizado 

em 18 cidades do interior do estado de São Paulo e apresentados pela 

Fundação Oncocentro e do Estado de São Paulo. Estes dados foram baseados 

no Registro de Câncer de Base Populacional de 1991 no Estado de São Paulo, 

abrangendo uma população de 3.545.684 habitantes, que correspondeu a 

16,2% da população do estado paulista. Um total de 13.603 casos de câncer 

e, destes, 1,1% eram melanoma cutâneo. A incidência de melanoma cutâneo 

foi de 4,0/100.000 habitantes para ambos os sexos e 3,5/100.000 habitantes 

para homens e de 4,5/100.000 habitantes para mulheres. Os autores relatam 

que em 1978 a incidência encontrada foi de 3,1/100.000 habitantes, esta 

comparação entre 1978 e 1991 mostra, guardando as devidas proporções, um 

aumento de aproximadamente 30% número de casos de melanoma cutâneo. 

Apresentando a mesma tendência mundial de aumento na incidência.

No Estado de São Paulo, dentre 16.223 casos de câncer, no período de 

1990-1993, observaram-se 208 casos de melanoma (1,3%).^®^

Em um retrospectivo, realizado por Criado e cols sobre melanoma 

cutâneo no Hospital do Servidor Publico Estadual de São Paulo (HSPE-SP), 

analisando a distribuição de acordo com a idade, sexo, raça e sítio primário. 

Foram estudados 222 pacientes, no período entre 1963 até 1997. De acordo com 

a raça 98,19% eram brancos e 1,81% negros. Houve predominância do sexo 

feminino (69,36%) sobre o masculino (30,63%). A idade predominante por 

ocasião do diagnóstico estava entre 50 e 60 anos para as mulheres (25,32%) e 

entre 60 e 69 anos para os homens (22,52%). 0  local mais freqüente do 

melanoma em homens foi a região dorsal (29,41%) e extremidades inferiores 

nas mulheres (38,31%). 0  nível mais freqüente da invasão de tumor (Clark) foi o
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IV (39,77%), e a espessura média do tumor (Breslow) era < 0,75 mm (28,4%). 

A taxa de sobrevivência de 5 anos foi de 73,3%.

Em relação à história do melanoma no Brasil, um fato marcante 

aconteceu em 1997. Foi realizada a primeira Conferência Nacional de 

Melanoma, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Durante esta conferência foi 

formado o GBM (Grupo Brasileiro de Melanoma). 0  GBM é uma sociedade civil 

de caráter privativo, de âmbito nacional e sem fins lucrativo, criado por 

profissionais da área de saúde com finalidade de estar atuando e colaborando 

no estudo do melanoma nos seus vários aspectos, já apresentados. Em 1998 

foi criada a regional Bahia.

0  GBM desenvolveu um protocolo simplificado de notificação do 

melanoma, os dados foram coletados via internet, dados proveniente de todo 

0  Brasil, e atualmente é a maior série de casos registrados no país. São as 

informações mais precisas que existe, porém ainda com uma grande taxa de 

subnotificação.

Durante a 5 conferência mundial de melanoma, em Veneza 2001. 0  

GBM,̂ ®® apresentou um total de 2.033 casos de melanoma, no período de dois 

anos, até agosto de 2000, com as seguintes características descritas a seguir:

Quanto ao Sexo, houve predomínio do feminino (57,4%) em relação 

ao masculino (41,4%). Em relação à raça chama atenção o número pequeno 

da população não branca. Brancos (90,11%) e não brancos (3,88%).

Os dados relativos à idade, apresentam a grande maioria dos casos, 

nos pacientes acima de 41 anos: <20 anos (1,82%); 21-40 anos (21,05%); 

41-60 anos (37,19%); >60 anos (37,92%).
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0  sítio da lesão primário mais comum foi nas extremidades: dorso 

(22,13%); pernas (18,35%); braços (12,64%); face (12%); face anterior do 

tronco (9,39% ); pés (9,25%); couro cabeludo (1,97%) e mãos (1,77%).

0  número de melanoma com subtipo acral lentiginoso, foi de 8,80%; 

superficial -  35,76%; tipo lentigo maligno 12,64%; nodular 17,07%, não 

classificado 18,79% e não reportado em 6,94%. Chamando atenção o número 

elevado de casos não classificados e não relatados.

Os dados apresentados pelo GBM o nível de Clark não classificado foi 

de 18,40% e o de Breslow 39,50%.

Nível de Clark: I  -  10,87%; I I  -  14,17%; I I I  -  26,17%; IV -  22,04%;

V -  8,61% e não classificado em 18,40%.

Espessura de Breslow: 0 -  1,00 mm: 24,45%; 1,1- 4,00 mm: 

26,76%; > 4.00 mm: 9,30% e não reportado em 39,50%  

dos casos.

Estes dados do GBM são os mais completos sobre o melanoma no

Brasil.

1.12.2 DADOS DA BAHIA

Enquanto nos EUA e países ocidentais, o melanoma do subtipo acral

lentiginoso, ou seja, o que ocorre nas regiões palmar e plantar, corresponde 

em média a 2% de todos os casos de melanoma. Estudo de Brandão e cols 

mostrou que a Bahia apresenta uma particularidade em relação a ocorrência 

deste tipo de melanoma. 0  tipo histológico acral lentiginoso corresponde a 16% 

dos pacientes. Nos pacientes de cor negra ou parda corresponde a 48,45%.
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2.1 Objetivo geral

> Avaliar as características clínicas, demográficas e histopatológicas 

dos casos de melanoma diagnosticados na Bahia.

2.2 Objetivos específicos

> Determinar as diferenças raciais ante a ocorrência de melanoma.

> Comparar distribuição entre as instituições pública e privada, dos 

casos de melanoma, bem como sua evolução e prognóstico.

> Determinar o papel da manipulação prévia inadequada como 

fator prognóstico para recidiva e mortalidade.



3

J U S T I F I C A T I V A S
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0  melanoma é o câncer com maior aumento na incidência nos últimos 

anos. Embora o melanoma seja responsável por somente 5% dos casos de 

câncer de pele, é o líder da causa de morte entre os cânceres cutâneos. É 

uma doença que felizmente não é freqüente, porém se o diagnóstico for 

tardio, é letal na maioria dos casos.

As características do melanoma no Estado da Bahia não são 

conhecidas: os tipos histológicos mais comuns, a relação com a raça, o atraso 

no diagnóstico, diferenças institucionais e o tipo de abordagem prévia que os 

pacientes estão recebendo. Também nunca foi avaliado o papel do médico 

como fator prognóstico na evolução do melanoma; o quanto a abordagem 

prévia inadequada compromete o prognóstico do paciente, também são 

fatores determinantes na evolução do melanoma e precisam ser conhecidos e 

analisados em nosso meio, para que possam ser implementadas atitudes 

modificadoras nos possíveis desvios ocorridos nestas variáveis.

A partir de 1992, começamos a trabalhar com 

melanoma. Inicialmente o que chamou atenção foi o aumento da incidência 

deste câncer. Por trabalhar também no serviço público, o CICAN -  Centro 

Estadual de Oncologia, inaugurado em 12 de julho de 1992, atendemos 

também a população de baixa renda. Também no CICAN verificamos um 

grande número de pacientes com melanoma, acometendo principalmente a 

raça negra, sendo que o subtipo acral lentiginoso era o mais comumente 

observado. Outro aspecto que nos chamou atenção foi em relação à 

observação de numerosos casos de manipulação prévia inadequada, sem os 

critérios oncológicos estabelecidos. 0  estudo do melanoma se tornou então 

um desafio e uma meta.



4
C A S U Í S T I C A  

M A T E R I A L  E  M É T O D O S
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Foi realizado um estudo retrospectivo em duas instituições de 

referência para câncer em nosso meio. 0 CICAN Centro Estadual de 

Oncologia, instituição pública e Clínica AMO -  Assistência Multidisciplinar em 

Oncologia / Hospital Aliança, de caráter privado.

0  banco de dados utilizado foi preparado no programa windows access. 

Baseado em dados coletados dos prontuários, revendo lâminas para 

confirmação do diagnóstico histológico por pelo menos dois patologistas, e 

nos casos duvidosos a imunohistoquímica foi realizada. Anexo 6.1.

As variáveis estudadas foram; Instituição, Idade, Sexo, 

Naturalidade, Procedência, Raça, Local da lesão primária. Nível de Clark, 

Espessura de Breslow, Fase de crescimento. Tempo doença, Biópsia incisional 

e excisional. Presença de Ulceração, Associação com Gravidez, uso de 

reposição hormonal e anticoncepcional oral. Tipo histológico. Manipulação 

prévia. Tipos de Tratamento, Tempo livre de doença, Sobrevida e Mortalidade.

No período de 1° de março de 1992 a 31 de dezembro de 2000, 274 

casos sucessivos de pacientes com melanoma, foram avaliados utilizando-se 

os seguintes critérios de inclusão: diagnóstico histopatológico de melanoma 

(Anexo 6.2); abordagem cirúrgica por um único cirurgião (autor da tese) e 

nos casos em que a cirurgia foi previamente realizada em outro centro ou não 

realizada, o cirurgião titular participou do planejamento e manejo de todos os 

pacientes. 0 tratamento clínico oncológico foi realizado também nas duas 

instituições citadas.

Em todos as lesões melanocíticas sem abordagem prévia, foi realizada a 

dermatoscopia. Nos casos suspeitos de melanoma, baseados nos critérios do 

ABCD '̂“*̂  e dermatológicos,'^^ foi realizada a biópsia excisional e nos casos de

4 .1  M E T O D O L O G IA



94

melanoma tipo lentigo maligno extenso a biópsia incisional foi realizada. 

Mesmo nos casos de melanoma acral lentiginoso extenso, foi realizada a 

excisão completa da lesão na primeira abordagem. Em relação à biópsia 

seguimos as orientações apresentadas no item 1.7.1 deste estudo.

As Figuras 4.1 e 4.2 ilustram a dermatoscopia, deve ser realizada em 

todos os pacientes.

Figura 4.1. Dermatoscopia. Probe aplicado sobre a lesão da pele.

Figura 4.2. Dermatoscopia. Vídeo com a imagem da lesão ampliada em 60 
vezes
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Foi considerado como melanoma acral lentiginoso quando a lesão 

primária era localizada na região palmar, plantar, subungueal ou mucosa. E o 

melanoma in situ também foi incluído nas suas diversas modalidades, 

excluindo, nestes casos, o nodular.

0 diagnóstico de melanoma foi confirmado por dois patologistas (Dr. 

Luiz Antônio de Freitas -  orientador da dissertação e o patologista que 

forneceu o laudo original). Nos casos em que não havia sido medidos 

inicialmente o nível de Clark e a espessura de Breslow, solicitou-se revisão da 

lâmina para que os mesmos fossem medidos. 0 estadiamento foi realizado 

segundo determinação da AJCC,̂ ® descrito no item 1.5 desta dissertação. De 

acordo com o estadiamento foram realizados os seguintes tratamentos:

Estadio I  e I I  -  Ampliação das margens cirúrgicas, tridimensional, até 

0 plano aponeurótico. A extensão da margem variou conforme a espessura de 

Breslow:

Melanoma in situ margens de 0,5 cm

Espessura < 1 mm margens mínimas de 1,0 cm

Espessura de 1 a 4 mm margens mínimas de 2,0 cm

Espessura > 4 mm margens mínimas de 2,0 cm, usualmente 3,0cm.

Nos pacientes com espessura de Breslow maior que 0,76mm, nível IV 

de Clark, presença de ulceração ou regressão, realizamos a partir de 1996 a 

técnica da pesquisa do linfonodo sentinela. Antes do período da 

linfadenectomia sentinela, não realizávamos a linfadenectomia eletiva ou 

profilática.

A técnica do linfonodo sentinela foi realizada conforme descrição no 

item 1.7.3.1 deste estudo.
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Quando o linfonodo sentinela era positivo, o paciente era então 

classificado como estadio I I I .  Era então realizada a linfadenectomia radical 

da cadeia acometida, descritos no item 1.7.3.2. Quatro semanas após a 

realização da cirurgia o paciente era encaminhado para o oncologista clínico, 

para realização da imunoterapia com interferon.

Nos pacientes com estadio IV, a cirurgia foi realizada nos casos com 

metástases isoladas para linfonodos, subcutâneo e pulmão. Nos casos de 

envolvimento do trato gastrointestinal, devido ao risco de hemorragia ou 

obstrução e na presença de metástases cerebrais ressecáveis. Todos os 

pacientes foram encaminhados para o oncologista clínico para definição de 

quimioterapia, bioímunoquimioterapia ou paliação. Abordagem descrita no 

item 1.7.4.

0  seguimento foi realizado conforme anexo 6.3. Foi considerado como 

sobrevida livre de doença o intervalo entre o tratamento e o óbito, como 

período de recidiva o período da primeira recorrência após o tratamento e 

sobrevida global o período entre o diagnóstico até o óbito ou a data final 

deste estudo.

0  tempo médio de seguimento desta população foi de 5 anos, com um 

período mínimo de seguimento de dois anos, para que o impacto na 

sobrevida, recidiva e mortalidade fossem estudado.

Foram considerados como critérios para definição de 

manipulação prévia inadequada:

1. os casos de melanoma que foram submetidos a tratamento prévio com 

retirada da lesão primária e não realizado o estudo anátomo- 

patológico;

2. cauterização ou o uso de nitrogênio líquido na lesão primária;
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3. margens cirúrgicas inadequadas (nos casos em que mesmo após o 

diagnóstico de melanoma, as margens não foram ampliadas);

4. realização de linfadenectomia isolada na presença de metástase 

linfonodal e não a linfadenectomia regional radical.

4.1.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise estatística foi realizada para as variáveis contínuas, as quais 

foram descritas como médias ± desvio padrão, e comparadas através do teste 

t de Student, ou pelo teste de Mann-Whitney, dependendo da confirmação de 

que os dados seguiam padrão compatível com a distribuição normal ou não. 

As variáveis categóricas, expressas como proporções, foram comparadas 

através do teste do qui-quadrado ou teste exato de Fisher (quando 

necessário).

Foram construídos modelos de análise multivariada, utilizando a 

regressão logística múltipla para a modelização de todas as variáveis que 

alcançarem nível de significância na análise univariada, ou se mostrassem de 

importância do ponto de vista clínico.

A partir das variáveis indicadas pela regressão logística, foram 

construídas curvas de sobrevida, através do método de Kaplan-Meyer, 

testadas pela técnica do Log Rank, para avaliar diferenças nas taxas de 

acompanhamento dos indivíduos nos diferentes sub-grupos de análise.

Todos os cálculos foram realizados com o auxílio do software SPSS 

{Statistical Package fo r Social Sciences), versão 10.0, sendo considerados 

como estatisticamente significantes, valores bicaudais de p inferiores a 5% 

(P< 0,05).



5

R E S U L T A D O S
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5 .1  DESCRIÇÃO DA AMOSTRA

No período entre março de 1992 a dezembro de 2000, foi 

acompanhado um total de 274 casos de melanoma com comprovação 

histopatológica. Analise retrospectiva foi realizada baseada em um banco de 

dados, desenvolvido para os pacientes com melanoma. Oitenta pacientes 

foram avaliados no CICAN (29,2%), e 194 na Clínica AMO (70,8%). Dentre 

estes, houve perda de seguimento em 4 pacientes, correspondendo 1,46% do 

total.

0 melanoma amelanótico, Figura 5.1, correspondeu a 1,1% (3 casos) e 

houve também 3 casos de pacientes com um segundo melanoma primário. 

Figura 5.2

Figura 5.1. HBS. Melanoma amelanótico.
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Figura 5.2. WGA. Múltiplos melanomas

Os pacientes apresentaram idade média dei 52,4 ± 17,2 anos, variando 

de 13 a 90 anos, e com mediana de 52 anos. (Gráfico 5.1)

Gráfico 5.1. Histograma ilustrativo das idades dos pacientes incluídos.
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A amostra foi composta por 123 homens (44,9%) e 151 mulheres 

(55,1%), sendo 201 pacientes classificados como brancos (73,4%), 30 como 

pardos (10,9%) e 43 como negros (15,7%). Seis mulheres (2,2%) estavam 

grávidas. Em relação à terapia de reposição hormonal, 12 mulheres (4,4%) 

estavam em uso desta terapia quando o melanoma foi diagnosticado e 9 

mulheres (3,3%) estavam em uso de anticoncepcional oral.

0 tempo decorrido entre a percepção do aparecimento da lesão ou da 

modificação de uma lesão pré-existente até a data da consulta médica inicial 

foi em média de 22,1 ± 31,7 meses, com mediana de 12 meses e variando de

1 a 240 meses.

As localizações da lesão primária estão referidas no Gráfico 5.2. A 

região da cabeça/pescoço foi acometida em 37 casos (13,5%), o tronco em 

109 casos (39,8%), membros superiores em 26 casos (9,5%) e membros 

inferiores em 45 casos (16,4%). Em 17,9% dos casos (49 pacientes) o local 

acometido foi a região plantar, palmar ou subungueal, em 1,5% (4 casos) 

acometeram mucosas e 1,5% foram indefinidos.

Gráfico 5.2. Local de acometimento da lesão.

C Pq G M
Bíblioíena

I __



102

Estratificando-se a amostra de acordo com a classificação dos níveis de 

Clark, obtivemos 40 pacientes com nível I (14,6%); 55 com nível II (20,1%), 

67 com nível III (24,5%) e 64 pacientes com nível IV (23,4%) e 18 pacientes 

com nível V (6,6%). Um total de 30 pacientes (10,9%) não teve o nível de 

Clark descrito no laudo anátomo-patológico, como descrito no gráfico 5.3.

Gráfico 5.3. Freqüência dos níveis de Clark.

Quanto à definição da espessura de Breslow, no gráfico 5.4, pode-se 

observar que 35,0% da amostra a espessura não foi mensurada (96 

pacientes). 0 restante apresentava a seguinte distribuição: 58 pacientes 

(21,2%) com valores entre 0 e 0,75 milímetros, 16,4% (45 pacientes) com 

valores entre 0,76 e 1,50 milímetros, 19,0 % (52 pacientes) entre 1,51 e 4,00 

milímetros e 23 pacientes (8,4%) acima de 4 milímetros.
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Quanto ao tipo liistológico, foram encontrados 19,0% (52 pacientes) 

classificados com tipo acral lentiginoso, sendo a maioria era do tipo superficial 

com 47,1% (129 pacientes), 25,9% eram do tipo nodular (71 pacientes) e 

apenas 2,9% eram do tipo lentigo maligno (8 pacientes). Um total de 14 

pacientes (5,1%) não foram classificados, como demonstrado no gráfico 5.5.

As figuras a seguir demonstram as várias formas de apresentação do 

melanoma acral. Como heterocromia (Fig 5.3); com regressão (Fig 5.4); com 

ulceração (Fig 5.5); com envolvimento interdigital (Fig 5.6) e em pacientes da 

raça branca (Fig 5.7)

Figura 5.3 MSS. Melanoma Acral com heterocromia.
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Figura 5.4. SAS. Melanoma acral com regressão.

Figura 5.5. JSS. Melanoma acral com ulceração central.
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Figura 5.6. BSR. Melanoma acral com envolvimento interdigital.

Figura 5.7 MJD. Melanoma acral na raça branca.

0 gráfico 5.6 mostra os percentuais de comprometimento da margem 

(13,9%), em azul. A presença de ulceração (19,7%) em rosa. E fase de 

crescimento, sendo 33,9% radial e 39,4% vertical, em amarelo. 0 percentual 

em que estas informações não foi avaliado variou de 26,6% a 39,4%.
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Gráfico 5.6. Freqüência dos casos quanto ao marcadores de gravidade.

O estadiamento finai está demonstrado no Gráfico 5.7, sendo 52,9% no 

estádio I, 25,2% no estádio II, 12,0% no estádio III e os 9,9% restantes no 

estádio IV.

Gráfico 5.7 Freqüência quanto ao estadiamento final.
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Quanto ao fato de ter havido manipulação prévia, e se esta foi ou não 

adequada, observamos que 34,3% dos pacientes nunca haviam sido 

manipulados. Do restante, 41,6% tinham sido manipulados adequadamente e 

24,1% manipulados de forma inadequada. Gráfico 5.8.

Gráfíco 5.8. Freqüência dos casos quanto a manipulação prévia da lesão.

Dos 180 pacientes que foram manipulados previamente, a abordagem 

inicial foi inadequada em 24,1% do total, correspondendo a 66 casos. De 

acordo com os critérios estabelecidos a apresentação foi a seguinte:

1. Ressecção da lesão sem anátomo-patológico -  19 casos. Figuras 5.12; 

5.18

2. Uso de eletrocautério, shaving ou nitrogênio líquido -  8 casos. Figuras 

5.8; 5.11; 5.13

3. Margens inadequadas -  33 casos. Figuras 5.9; 5.10; 5.14; 5.16; 5.17

4. Linfadenectomia sem critérios oncológicos -  6 casos. Figuras 5.15;5.19
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Figura 5.8. JCB. Lesão primária com cauterização

Figura 5.9 RI^A. Recidiva em margem inadequada
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Figura 5.10 ALS. Recidiva em margem inadequada

Figura 5.11 BI^A. Lesâo inicial tratada com nitrogênio líquido



Figura 5.12 IMS. Melanoma subungueal tratado com extração unha, sem 
biópsia.

Figura 5.13 MCSS. Lesão primária tratada com shaving.
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Figura 5.14. NMCN. Múltiplas recidivas, devido à cirurgias com margens 
comprometidas.

Figura 5.15. ASS. Metástases para linfonodos inguinais, tratada com incisão 
transversa e linfonodulectomia isolada, apresentando recidiva.
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Figura 5.16. MJSS. Manipulação ressecção com margens comprometidas.

Figura 5.17. MAT. Amputação de pé com margens comprometidas.
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Figura 5.18. MSS. Melanoma acral manipulado sem biopsia.

Figura 5.19. BRS. Linfonodulectomia isolada na presença de metástases 
linfonodais inguinais. Apresentando recidiva



114

A linfadenectomia sentinela foi realizada em 72 pacientes, média de 

idade de 53,3 anos; sexo feminino 57% e masculino 43%. De acordo com a 

topografia da lesão primária: extremidades 41,7%, tronco 44,4%; cabeça e 

pescoço 13,9%. Cento e um linfonodos sentinelas foram identificados, com 

uma média de 1,5 LS por paciente. A cadeia axilar foi o sítio do linfonodo 

sentinela em 24 pacientes; cervical em 12; inguinal em 24, torácica lateral em 

4 e poplítea em dois. A taxa de sucesso na identificação do linfonodo sentinela 

foi de 98,6%. Em um paciente com lesão primária na região auricular, o LS 

não foi encontrado e neste caso o gama probe não pode ser utilizado. A taxa 

de positividade do LS foi de 22,2%, sendo que nos pacientes com melanoma 

acrai lentiginoso a taxa de positividade foi de 30,7%, com valor de p<0,05. 

Outros linfonodos positivos, além do LS, foram encontrados em 50% dos 

pacientes quando da realização da linfadenectomia radical. Todos os pacientes 

com LS negativo estão vivos. Dois pacientes com LS positivo foram a óbito.

A Tabela 5.1 ilustra o tipo de tratamento instituído aos 274 pacientes 

incluídos nesta casuística.

Tabela 5.1 Principais tratamentos instituídos aos pacientes.
TRATAMENTO n %
Cirurgia 263 96,0
Linfonodo sentinela 72 26,3
Linfonodo terapêutica 69 25,2
Interferon 35 12,8
Quimioterapia 35 12,8
Radioterapia 6 2,2
Perfusão 1 0,4
Paliação 6 2,2
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A soma dos percentuais ultrapassa 100%, em virtude de uma parte dos 

pacientes terem sido submetidos a mais de um procedimento terapêutico.

As Figuras 5.20 e 5.21 demonstram a linfadenectomia realizada com 

critérios oncológicos. Linfadanectomia axilar compreendendo os três níveis e a 

inguinal compreendendo a região íleo-inguinal-obturadora.

Figura 5.20. NNP. Peça cirúrgica com os 3 níveis da linfadenectomia radical 
axilar.



116

Figura 5 .21.AMB. Linfadenectomia radical íleo-inguinal-obturadora.

0 tempo livre de doença foi de 37,5 ± 30,1 meses, com mediana de

30,2 meses. O tempo de sobrevida total teve média de 38,1 ± 30,0 meses, 

variando de 2 a 185 meses.

Um total de 22 pacientes (8,0%) apresentou recidiva da doença e 

dentre os 274 estudados, 41 pacientes (15,0%) foram a óbito.

Recidiva com metástases em trânsito, melanoma primário na região 

plantar, conforme Figura 5.22
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Figura 5.22. MJSS. Metástases em trânsito

Paciente com múltiplas metástases de melanoma. Doença disseminada 

para todo o corpo. Evoluindo com óbito. Figura 5.23

Figura 5.23. ARS. Melanoma disseminado
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As tabelas apresentadas a seguir apresentam as características da 

amostra de acordo com:

Instituição (Tabela 5.2) os dados significativos foram: a idade foi 

maior na instituição pública, como também a localização plantar e o subtipo 

acral; predominância na instituição privada: raça branca, localização em 

tronco, estádios mais precoces, com menores níveis de Clark e menores 

espessuras de Breslow, menor incidência de ulceração e subtipo superficial. 

Não diferença significativa em relação a recidiva ou mortalidade.

Raça (Tabela 5.3) branca com predominância do sexo masculino, 

localização da lesão no tronco, menores espessuras de Breslow e menores 

níveis de Clark, subtipo superficial, estádios mais precoces. Em relação a raça 

negra observamos idade mais avançada, maiores espessuras de Breslow, 

maior taxa de manipulação prévia inadequada, estádios mais avançados e 

maior taxa de mortalidade.

Sexo (Tabela 5.4) masculino com Idade mais avançada, menor tempo 

de doença, raça branca, localização no tronco. Não houve diferença 

significativa em relação ao estádio, manipulação prévia, recidiva ou 

mortalidade.

Tipo flistológico (Tabela 5.5) acral com maior faixa etária, maior 

tempo de doença, localização plantar, maiores níveis de Clark e espessuras de 

Breslow, estádios mais avançados, maior taxa de manipulação prévia 

inadequada e mortalidade maior.

Tipo de manipulação prévia (Tabela 5.6) a manipulação inadequada 

foi maior no serviço público, em pacientes com maiores níveis de Clark e 

espessuras de Breslow, maior na raça negra, subtipo acral, estádios mais 

elevados e com maior taxa de recidiva e mortalidade.

5 .2  R E S U L T A D O S  A N A L ÍT IC O S
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Mortalidade (Tabela 5.7) A mortalidade teve significância estatística 

na analise univariada nas seguintes variáveis: localização plantar; sítio 

primário indeterminado; raça negra; tipo histológico acral; nível de Clark 

maior ou igual a III; espessura de Breslow > 4 mm; presença de ulceração; 

fase de crescimento vertical; manipulação prévia inadequada; recidiva e 

estádios III e IV.

Ao realizarmos a regressão logística multivariada, os fatores 

independentes para mortalidade foram a manipulação prévia inadequada 

(p=0,004 e odds ratio de 3,83. IC 95% 1,5 -  9,7) e o estadiamento 

(p<0,00001, odds ratio de 42,83. IC 95% 14,9 -  122,6).
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Tabela 5 .2 . Características da amostra de acordo com o tipo de instituição.
Instituição 

Privada 
194 (70 ,8% )

Instituição 
Pública 

80 (29 ,2% )
P

Sexo Masculino 46,9 40,0 0,29
Feminino 53,1 60,0

Idade média 49,9 anos 58,4 anos 0,0001
Tempo de doença 19,7 meses 26,5 meses 0,19
Raça Branca 87,6 38,8

Parda 7,7 18,8 0,000000001
Negra 4,6 42,5

Local Cabeça/Pescoço 13,9 12,5
Tronco 47,7 21,3
Membro Superior 11,3 5,0
Membro Inferior 19,1 10,0 0,00000001
Plantar 4,1 51,3
Indefinido 2,1 0

Nível de Clark I 20,6 5,8
II 25,1 15,9
III 26,3 30,4 0,0036
IV 22,9 34,8
V 5,1 13,0

Espessura Breslow 0 -  0,75 41,2 4,8
0,76 -1,50 25,7 23,6 0,000021
1,51-4,00 22,8 50,0
>4,01 10,3 21,4

Margem comprometida 19,1 30,4 0,10
Ulceração 23,1 51,9 0,0002
Tipo Histológico Acral 5,2 52,5

Superficial 57,2 22,5
Nodular 28,9 18,8 0,0000000001
Lentigo 3,1 2,5
Não classificado 5,7 3,8

Fase Crescimento Radial 52,5 31,7 0,007
Vertical 47,5 68,3

Manipulação Prévia Não 32,0 40,0
Adequada 46,9 28,8 0,01
Inadequada 21,1 31,3

Estádio I 62,9 28,8
II 19,6 38,8
III 8,2 21,3 0,000002
IV 9,3 11,3

Recidiva 8,2 7,5 0,83
Tempo livre doença 39,7 32,1 0,05
Sobrevida 40,4 32,5 0,04
Mortalidade 13,9 17,5 0,45
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A Tabela 5.3 ilustra as principais diferenças de acordo com a raça dos 

pacientes incluídos neste estudo.

Tabela 5.3. Características da amostra de acordo com a raça do paciente.
BRANCA

201
(73 ,4% )

NEGRA
43

(15 ,7% )

PARDA
30

(10,9% )

P

Sexo Masculino 82,1 12,2 5,7 0,0078
Feminino 66,2 18,5 15,2

Idade média anos 51,7 65 50,7 0,0000055
Tempo de doença 20,0 meses 34,9 meses 15,4 0,021
Local Cabeça/Pescoço 14,9 2,3 20,0

Tronco 48,3 2,3 36,7
Membro Superior 9,0 7,0 16,7
Membro Inferior 19,9 7,0 6,7 0,000000001
Plantar 4,0 81,4 20,0
Indefinido 2,0 0 0

Nível de Clark I 18,5 8,1 13,8
II 24,7 13,5 20,7
III 28,1 21,6 31,0 0,061
IV 23,6 37,8 27,6
V

Espessura Breslow
5,1 18,9 6,9

0-0,75 37,6 12,5 23,7
0,76 -1,50 26,3 16,7 28,6 0,027
1,51-4,00 27,1 45,8 23,8
>4,01 9,0 25,0 23,8

Tipo Histológico Acral 5,5 81,4 20,0
Superficial 53,7 9,3 56,7
Nodular 30,8 7,0 20,0 0,00000001
Lentigo 3,5 0 3,3

Não classificado 6,5 3,5 0
Fase Crescimento Radial 47,2 48,3 39,3 0,72

Vertical 52,8 51,7 60,7
Manipulação Prévia Não 32,3 34,9 46,7

Adequada 45,3 20,9 46,7 0,0012
Inadequada 22,4 44,2 6,7

Estádio I 59,7 23,3 50,0
II 22,4 34,9 30,0

III 10,0 18,6 16,7 0,00049
IV 8,0 23,3 3,3

Recidiva 8,0 14,0 0 0,097
Tempo livre doença 37,3 29,7 29,3 0,31
Sobrevida 38,3 30,1 29,3 0,31
Mortalidade 12,9 32,6 3,3 0,001
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Tabela 5.4. Características da amostra de acordo com o sexo.
Masculino Feminino

123 (4 4 ,9 % ) 151 (5 5 ,1 % ) P
Idade média anos 57,2 anos 48,5 anos 0,000023
Tempo de doença 18,7 meses 25,2 meses 0,201
Instituição Privada 46,9 53,1 0,29Pública 40,0 60,0
Raça Branca 82,1 66,2

Parda 5,7 15,2 0,0078
Negra 12,2 18,5

Local Cabeça/Pescoço 15,4 11,9
Tronco 45,5 35,1
Membro Superior 8,1 10,6 0,049Membro Inferior 11,4 20,5
Plantar 14,6 20,5
Indefinido 1,6 1,3

Nível de Clark I 17,0 15,9
II 16,0 27,5
III 33,0 23,2 0,088
IV 29,2 23,9
V 4,7 9,4

Espessura Breslow 0 -  0,75 27,5 36,7
0,76 -  1,50 31,3 20,4 0,2241,51 -  4,00 31,3 27,6
>4,01 10,0 15,3

Tipo Histológico Acral 17,1 20,5
Superficial 45,5 48,3 0,692Nodular 30,1 22,5
Lentigo 2,4 3,3

Fase Crescimento Radial 43,0 48,7 0,425Vertical 57,0 51,3
Manipulação Prévia Não 33,3 35,1

Adequada 43,1 40,4 0,903
Inadequada 23,6 24,5

Estádio I 50,4 55,0
II
III

24,4
14,6

25,8
9,9 0,641

IV 10,6 9,3
Recidiva 9,8 6,6 0,342
Tempo livre doença 38,7 25,2 0,777
Sobrevida 38,7 37,6 0,765
Mortalidade 17,1 13,2 0,377
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A Tabela 5.5 ilustra as principais diferenças de acordo com o subtipo 

histológico dos pacientes incluídos neste estudo.

Tabela 5.5. Características da amostra de acordo com o tipo histológico
Acral

52
(19 ,0% )

Superficial Nodular Lentigo 
129 71 8

(47 ,1% ) (25 ,9% ) (2 ,9% )
Idade média 64,5
Tempo de doença 32,9 
Local

Cabeça/Pescoço 0
Tronco 0
Membro Superior 3,8
Membro Inferior 1,9
Plantar 94,2
Indefinido 0 

Nível de Clark
I 6,4
II 12,8
III 21,3
IV 40,4
V 19,1 

Espessura Breslow
0 -  0,75 6,3 
0,76 -  1,50 21,9
1,51 -  4,00 40,6 
>4,01 31,3

Manipulação Prévia
Não 42,3
Adequada 15,4
Inadequada 42,3 
Estádio

1 19,2
II 42,3
III 19,2
IV_______________ 19,2 

Recidiva____________ 11,5 
Tempo livre doença____29,8 
Sobrevida___________30,4 
Mortalidade_________ 3 ^

49.0 
22,6

12.4
52.7
14.7
19.4 

0
0

26,6
33.1
31.5
8.1 
0,8

58.4
29.2 
10,1
2.2

38.8 
54,3
7.0

86.0
11.6 
0,8 
1,6 
0,8 
38,7
39.5

53.2
15.6

19.7
50.7
4.2 
22,5

0
0

7.7
26.2 
53,8 
12,3

5,7
17.0
56.6 
20,8

18.3
45.1
36.6

19.7
45.1
19.7 
15,5
18.3
33.4 
34,0 
18,3

53,6
14,3

37,550,0
12,5

0
0
0

50,0
37.5
12.5

25.0
75.0 

0
0

50.0
37.5
12.5

100
0
0
0
0

36,2
38,7

0

0,0004
0,14

0,0000001

0,00001

0,00001

0,000001

0,000001

0,00023
0,001
0,001

0,0000001
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A Tabela 5.6 ilustra as principais diferenças de acordo com a 

manipulação prévia dos pacientes incluídos neste estudo.

Tabela 5.6. Características da amostra de acordo com a manipulação.
Sem Manipulação Manipulação

manipulação adequada inadequada P
94 (34 ,3% ) 114 (41 ,6% ) 66 (24,10/0)

Sexo Masculino 33,3 43,1 23,6
Feminino 35,1 40,4 24,5 0,64

Idade média 59,0 51,1 54,2 0,12
Tempo de doença 28,2 19,2 21,0 0,26
Instituição 0,01

Pública 40,0 28,8 31,3
Privada 32,0 40,6 21,1

Nível de Clark 0,0000007
I 23,8 17,0 3,8
II 27,5 23,2 13,5
III 23,8 33,9 19,2
IV 20,0 23,2 42,3
V 5,0 2,7 221,2

Espessura 0,005
Breslow

0 -  0,75 39,6 37,4 8,8
0,76 -  1,50 26,4 26,4 20,6
1,51 -  4,00 18,9 28,6 47,1
>4,01 15,1 7,7 23,5

Raça 0,0012
Branca 32,3 45,3 22,4
Negra 34,9 20,9 44,4
Parda 46,7 46,7 6,7

Tipo Histológico 0,000001
Acral 42,3 15,4 42,3
Superficial 38,3 54,3 7,0
Nodular 18,3 45,1 36,6
Lentigo 50,0 37,5 12,5

Estádio
I 40,1 51,8 8,0 0,00000001
II 26,1 44,9 29,0
III 27,3 12,1 60,6
IV 29,6 18,5 51,9

Recidiva 2,1 2,6 25,8 0,000001
Tempo livre doença 39,0 32,2 36,5 0,02
Sobrevida 39,1 32,2 39,9 0,09
Mortalidade 11,7 2,6 40,9 0,0000000001
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Tabela 5.7. Taxa de mortalidade em relação a diferentes variáveis.
VARIAVEL Mortalidade Valor p
Número de casos 41 (15,0%)
Instituição Privada 13,9 0,45

Pública 17,5
Local Cabeça/Pescoço 10,8

Tronco 6,4 0,0000000030
Membro Superior 3,8
Membro Inferior 13,3
Plantar/Ungueal 34,7
Indefinido 100

Sexo Masculino 17,1 0,37
Feminino 13,2

Raça Branca 12,9
Negra 32,6 0,001
Parda 3,3

Tipo histológico Acral 32,7
Superficial 2,3 0,00000001
Nodular 18,3
Lentigo 0,0

Nível de Clark I 0
II 4,2 0,0000000033
III 12,5
IV 50,0
V 44,4

Espessura Breslow 0 -  0,75 0
0,76 -  1,50 6,7 0,001
1,51 -  4,00 9,6
>4,01 26,1

Ulceração Sim 18,5 0,001
Não 3,5

Fase Crescimento Radial 0 0,00002
Vertical 19,4

Manipulação Prévia 
Não 11,7 0,0000000001
Adequada 2,6
Inadequada 40,9

Estádio I 0,7
II 5,8 0,0000000001
III 42,4
IV 81,5

Recidiva Sim 72,7 0,0000000001
Não 9,9

Tempo livre doença 20 x 36 meses 0,000001
Sobrevida 22 X 37 meses 0,000001
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A analise multivariada com regressão múltipla logística mostrou que o 

estádio final com p< 0,000001, e odds ratio úe. 42,83 (IC 95% 14,9 -  122,6) e 

a manipulação prévia inadequada com p= 0,004, e odds ratio de 3,83 (IC 

95% 1,5 -  9,7), foram os mais significativos para a mortalidade. Os Gráficos 

5.9 e 5.10, mostram as curvas de sobrevida relacionadas com o estadiamento 

e 0 tipo de manipulação.

Tempo (meses)

Gráfico 5.9. Sobrevida x estadiamento.
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Tempo (meses)

Gráfico 5.10. Sobrevida x manipulação prévia.
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Nesta série foram estudados 274 pacientes com melanoma cutâneo. 

Trata-se de uma série abrangente, levando-se em consideração tratar-se de 

casuística pessoal de um tumor considerado como pouco freqüente em nosso 

meio, até então. Este número elevado de casos diagnosticados de melanoma 

confirma a nossa impressão inicial de que esta neoplasia é mais freqüente em 

nosso meio do que pensam os médicos e as autoridades sanitárias, e que sua 

incidência está aumentando e/ou a performance diagnóstica está melhorando 

seja porque os médicos estão mais atentos ou seja porque a população tem 

sido mais esclarecida por campanhas de esclarecimento, campanhas de 

prevenção do câncer de pele da Sociedade Brasileira de Dermatologia, 

Sociedade Brasileira de Cancerologia e do Grupo Brasileiro de Melanoma. 

Diante dessa casuística podemos analisar os dados relativos às características 

clínicas, demográficas, epidemiológicas e histopatológicas, do melanoma no 

Estado da Bahia. Nossa série aqui apresentada, representa os casos que 

foram admitidos até o ano de 2000. Analisamos somente os casos em que o 

período de seguimento foi maior que dois anos para que fosse possível 

analisar adequadamente quais os fatores tiveram impacto na mortalidade. Nos 

últimos dois anos acumulamos um número ainda mais expressivo de casos, 

totalizando 411 casos, que posteriormente serão analisados.

A perda de seguimento foi de apenas 1,46% do total de 274 

pacientes. Esta perda é baixa em uma doença neoplásica que pode ser fatal e 

mantém o poder de análise estatística da amostra estudada. Podemos explicar 

esta taxa devido ao fato de lidarmos com uma doença neoplásica em que o 

acompanhamento é fundamental no tratamento e em sua evolução. A 

importância do seguimento é explicada cuidadosamente a todos os pacientes 

e familiares. A perda de seguimento foi semelhante nos pacientes atendidos 

nos serviços público e privado.
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O período médio de seguimento foi de 5 anos, tempo suficiente 

para que os resultados fossem adequadamente analisados no que se refere às 

conseqüências da manipulação prévia inadequada, recidiva e sobrevida..

Na comparação dos dados da instituição pública e da instituição 

privada algumas diferenças foram estatisticamente diferentes. A maior 

freqüência de melanoma foi no serviço privado, 194 casos, em relação ao 

serviço público 80. A explicação para essa diferença talvez seja pela maior 

concentração da população de raça branca: 87,6% dos pacientes no serviço 

privado contra 38,8% no público e o inverso ocorrendo com a raça negra: 

4,6% dos pacientes do serviço privado e 42,5% no setor público 

p<0,00000001. Outra explicação possível é que a população branca, além de 

ter mesmo mais melanoma, possui melhor nível escolar e percepção da 

doença e melhor poder aquisitivo, o que permite um maior e mais rápido 

acesso ao sistema de saúde e a possibilidade de ser atendido em melhores 

centros. Esta é uma realidade do atual sistema de saúde no nosso país.

Com a maior concentração de indivíduos da raça negra no serviço 

público, a localização plantar foi predominante, ocorrendo em 51,3%, 

p<0,0000001. Conseqüentemente, o melanoma acral foi o mais comum no 

CICAN em 52,5% dos casos, enquanto no serviço privado correspondeu a 

5,2%, 0 inverso ocorreu em relação ao melanoma superficial, que no serviço 

privado foi 57,2% e no público 22,5%, p<0,0000000001.

A idade foi significativamente maior no setor público (58,4 anos x 49,9 

anos, p<0,0001). Esta diferença pode ser explicada pelo fato conhecido de 

que 0 melanoma acral ocorre em pessoas mais idosas,out ra possibilidade é 

que a questão social pode estar novamente envolvida. Pessoas com melhores 

níveis sócio-econômicos possibilitam aos seus familiares dependentes, ou seja 

jovens, 0 acesso rápido ao sistema de saúde.
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0 tempo médio de doença foi de 26,5 meses no serviço público 

comparado com 19,7 meses para o serviço privado, p=0,19, sem diferença 

estatística. Um atraso no diagnóstico, maior em média 7 meses nos casos 

atendidos no serviço público. Esta observação é provavelmente devida ao 

nível de informação do paciente e à facilidade de acesso ao sistema de saúde. 

Indivíduos com menor poder aquisitivo e escolaridade têm percepção menor 

de doença. Além disso a lesão plantar é menos visível que a lesão em outras 

localizações e suas modificações percebidas mais tardiamente.

Em relação ao melanoma diagnosticado precocemente ou tardiamente, 

isto parece ter conseqüências no estadiamento histológico das neoplasias. 

Tumores com níveis de Clark I e II corresponderam, em conjunto, a 45,7% no 

serviço privado, e a 21,7% no público. Observação semelhante foi feita em 

relação à espessura de Breslow, de 0 a 0,75 mm em 41,2% dos casos no 

serviço privado e em apenas 4,8% dos pacientes do serviço público (p

0,000021). A espessura de Breslow e o nível de Clark são medidas de 

microestadiamento, refletem então o estadiamento final e têm importantes 

implicações prognósticas.^"*'^  ̂ Nossos dados mostram que a maior concen

tração de casos mais precoces ocorre em pacientes do serviço privado, en

quanto 0 estadio IV, o mais avançado, foi maior no serviço público. Nova

mente a questão social e econômica deve ser levada em consideração, incluin

do 0 nível de informação e a possibilidade de acesso ao sistema de saúde.

A ulceração, que é um fator prognóstico adverso, foi também 

significativamente mais freqüente nos pacientes do serviço público, ocorrendo 

em 51,9% dos casos relatados enquanto no serviço privado sua ocorrência foi 

verificada em 23,1% dos pacientes em que este dado foi analisado, 

p<0,0002.

Com todos estes dados de pior prognóstico concentrados em pacientes 

do serviço público, esperávamos encontrar uma maior taxa de mortalidade. 

Contudo, não houve diferença significativa na taxa de mortalidade, sendo de
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17,5% no público e 13,9% no privado (p=0,45), apesar de ter sido 

verificada uma tendência a maior mortalidade no serviço público. Talvez o 

tempo de seguimento tenha sido curto para que uma maior diferença fosse 

percebida. Com o acompanhamento desta série de casos, uma diferença 

significativa em relação à mortalidade poderá ser verificada no futuro. A 

possibilidade de que esta diferença seja significativa é muito grande, levando 

em consideração os dados de outros países descritos anteriormente.

Em relação à idade, a maior concentração foi na faixa etária dos 35 

aos 70 anos, com um maior pico dos 35 aos 55 anos, demonstrando que o 

melanoma atinge pacientes jovens, na faixa etária de maior produtividade. 

Além disto, é importante ressaltar que o melanoma foi diagnosticado também 

em pacientes adolescentes, o que não era esperado anteriormente. Além de 

um aumento na freqüência, o melanoma, está atingindo pessoas cada vez 

mais jovens. Kirkpatrick e cols analisando os casos de melanoma no estado 

de Washington, no período entre 1974 e 1985, encontraram um maior risco 

de melanoma em indivíduos com idade entre 30 e 69 anos. A explicação para 

sete casos de melanoma em pacientes adolescentes na nossa série pode ser 

devido à exposição precoce e excessiva de indivíduos brancos ao sol. Todos 

os adolescentes envolvidos eram da raça branca, com idade de 13 a 17 anos. 

O nosso estado é litorâneo e localizado na mesma latitude da Austrália, o 

país com a maior taxa de incidência de melanoma no mundo.

Houve predomínio do sexo feminino em nossa população (55,1% x 

44,9%), dado semelhante ao do Grupo Brasileiro de Melanoma e comparáveis 

a alguns relatos da literatura mund i a l .Em algumas séries a incidência de 

melanoma é maior nas mulheres, como no Reino Unido e na Noruega.

Em relação ao sexo e idade do diagnóstico do melanoma, a média de 

idade foi maior nos homens, p<0,00002. Quanto à localização as lesões nos 

homens mais comuns em tronco enquanto que nas mulheres nas 

extremidades, p<0,049. Não houve diferença em nossa série na taxa de
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mortalidade, diferente de dados da literatura que relatam um melhor 

prognóstico para as mulheres. Além do prognóstico ser pior nos homens, 

0 crescimento do número de casos também tem sido maior em homens.^̂ ®

0 local da lesão primária também varia de acordo com o sexo. Homens 

têm uma maior freqüência de melanoma em tronco e no dorso, enquanto em 

mulheres a doença é mais encontrada nos membros inferiores. As lesões de 

tronco têm um pior prognóstico que as lesões no membro inferior. As lesões 

no pavilhão auricular são 6 vezes mais comum em homens que em mulheres; 

as lesões do couro cabeludo, pescoço e face são duas vezes mais comuns no 

h o m e m . E m  nossa série a localização predominante nos homens foi o 

tronco com 45,5% do total, enquanto nas mulheres os membros inferiores e 

plantares corresponderam a 41%. Não houve diferença significativa.

0 percentual de indivíduos da raça branca na amostra estudada foi de 

73,4%. No estado da Bahia, há exposição solar praticamente durante todo o 

ano, não há as estações climáticas definidas, sendo o verão a estação 

predominante. A colônia de sulistas, especialmente gaúchos, é grande em 

Salvador. São pessoas de pele clara, com ascendência européia e que se 

transferiram para o nordeste. Dos pacientes brancos com melanoma, a 

procedência da região sul do país representou 15 % dos casos.

As pessoas da raça branca possuem, a partir de dados epidemiológicos, 

um maior nível econômico, fator que também está relacionado com um maior 

risco para o desenvolvimento do melanoma, devido ao tipo de exposição 

solar. 0 melanoma está relacionado com a exposição intermitente e 

exagerada ao sol. Como as pessoas que trabalham durante a semana nos 

escritórios e nos finais de semana expõem-se ao sol intensamente, 

geralmente são pessoas com nível sócio econômico mais elevado,̂ ®  ̂ tem-se 

descrito a associação positiva entre o risco de melanoma e o status 

s o c i o e c o n ô m i c o . O s  profissionais que trabalham ao ar livre e que tem
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uma exposição diária e intensa ao sol, possuem uma maior incidência de 

carcinoma basocelular e carcinoma escamocelular.^^^

Por outro lado, indivíduos com baixo nível sócio econômico como os 

trabalhadores rurais têm uma exposição solar contínua e de longa duração. 0 

lentigo melanoma é o único subtipo que está relacionado com a exposição 

prolongada ao sol.

A Bahia possui um predomínio da raça negra e parda sobre a branca 

(68,5% X 29,7%). Diferente de outros centros do Brasil, chama a atenção o 

percentual elevado de melanoma na população de raça negra (15,7%) e 

parda (10,7%). Devido ao percentual de pacientes da raça negra, a região 

plantar foi o sítio da lesão primária em 17,9% do total dos pacientes.

A mortalidade foi significativamente maior na raça negra que entre os 

da raça branca (32,6% x 12,9%, p>0,001). A mortalidade esteve relacionada 

com um maior atraso no diagnóstico e estádios mais avançados encontrados 

na raça negra. A significância estatística ocorreu somente na análise 

univariada, pois quando realizamos a análise multivariada a raça não foi um 

fator de risco significativo para mortalidade.

Não houve diferença em relação à mortalidade quando comparado a 

realização de biópsia incisional versus excisional. Estes dados são compatíveis 

com os da literatura. É importante ressaltar que a biópsia incisional não foi 

considerada como critério de manipulação prévia inadequada no nosso 

estudo.®"*'®̂ '̂ ®̂ '̂ ®̂ A biópsia incisional está indicada nos casos em que a lesão 

primária é extensa e nas regiões onde o defeito estético seja considerado. 

Como no melanoma tipo lentigo maligno que é freqüentemente localizado na 

face.

0  nível de Clark não foi determinado em 10,9% dos pacientes e a 

espessura de Breslow em 35%. Os dados do GBM mostram que estes
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níveis não foram determinados em 18,4% para o Clark e em 39,5% para a 

espessura de Breslow, refletindo falhas nos laudos anátomo-patológico. 0 

microestadiamento é fundamental para o plano terapêutico e para o 

prognóstico dos pacientes. A Sociedade Brasileira de Patologia determinou 

em 1995 os critérios para o estudo e para a elaboração do laudo anátomo- 

patológico do melanoma, nos quais o nível de Clark e a espessura de Breslow 

são informações obrigatórias. Além disto, o GBM distribuiu, em todo o Brasil, 

réguas para medir a espessura de Breslow. Atualmente, não é admissível a 

abordagem do paciente com melanoma sem a espessura de Breslow e o nível 

de Clark medidos.

Embora o nível de Clark, segundo o novo esquema de estadiamento do 

melanoma, só seja significativo para o estadio T l, deve ser relatado em 

todos os laudos anátomo-patológicos, pois nível de Clark igual ou acima de IV 

é um critério independente para a pesquisa do linfonodo sentinela.^^

Ulceração esteve presente em 19,7% dos casos, sendo um fator 

prognóstico de mortalidade. Quando presente a mortalidade foi de 18,1% 

comparada com 3,5% quando não havia ulceração na lesão primária (p=

0,001). Este dado confirma a ulceração como um fator adverso na evolução. 

No novo estadiamento, a presença de ulceração é um fator que determina 

elevação do nível de estadio.

A presença de gravidez no momento do diagnóstico do melanoma, foi 

observada em seis casos. Em nenhuma paciente o aborto foi realizado, sendo 

que apenas em um caso o diagnóstico de melanoma foi dado no primeiro 

trimestre da gestação. Todas as placentas foram encaminhadas para estudo 

anátomo-patológico, para identificação de metástases e os bebês seguidos 

pelo período de um ano, não sendo verificado metástases nas crianças. Como 

0 número de casos associados com gestação (2,2% das mulheres), de 

terapia de reposição hormonal (4,4%) e de anticoncepcional oral 

(3,3%) foi pequeno, não foi possível determinar o impacto destes três fatores
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na evolução do melanoma. A nossa recomendação, baseada na literatura, é 

que quando o melanoma é diagnosticado em mulheres na idade reprodutiva, 

a gravidez não seja recomendada no período de 2 anos, período em que 

ocorre a maioria das recidivas do melanoma. Este período é de 5 anos, para 

as pacientes com estadio III, ou seja com metástases linfonodais.^®^

0 percentual de melanoma acral lentiginoso, encontrado na região 

plantar e subungueal em nossa série é bastante alto comparado com os dados 

dos países ocidentais e até mesmo com os dados do GBM. Este achado já 

tinha sido observado em nosso estudo preliminar. No Brasil, segundo o 

GBM, 0 melanoma acral corresponde a 8,8% dos casos, sendo que no 

presente estudo correspondeu a 19,0% do total de casos. Em contrapartida, o 

número de melanoma tipo lentigo maligno foi de apenas 2,9% comparado 

com 12,64% observados pelo GBM.

Os dados do Hospital Aristides Maltez, confirmam a alta prevalência de 

melanoma acral na Bahia. Com uma casuística de 112 casos, sendo que em 

relação à cor da pele 75,0% eram pardos, 16% brancos, 4,5% negros, a 

localização plantar foi responsável por 39,3% dos casos.^°°

A alta prevalência de melanoma acral lentiginoso é devida às 

características da população da Bahia. Segundo o IBGE -  Instituto Brasileiro\
de Geografia e Estatística, censo 2000, dados disponíveis no site ibge.gov.br, 

0 Brasil apresenta a seguinte distribuição da população em relação à raça: 

branca 54%, negra 5,4%; parda 39,9%, amarela 0,5% e indígena 0,2%, 

enquanto a Bahia possui uma população com raça branca de 29,7%; negra 

5,6%; parda 62,9%. amarela 0,1% e indígena de 0,2%.

Dados da literatura mostram que o melanoma acral, ocorrendo na 

região plantar é o subtipo mais comum de melanoma em asiáticos, africanos 

e negros norte americanos, e é relativamente infreqüente em caucasianos, 

podendo se originar de um nevo pré-existente.^°^ Em outro estudo, melanoma
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localizado nas extremidades foi encontrado em 20% de hispânicos, 36% de 

asiáticos e 50% de negros, comparada com 9% de brancos não hispânicos. A 

freqüência de metástases na época do diagnóstico foi de 15% nos hispânicos; 

13% nos asiáticos; 12% nos negros e 6% nos brancos.Já Stevens e cols, 

relatam que a incidência de melanoma acral na superfície plantar é a 

mesma em negros e caucasianos. Este dado foi diferente do nosso estudo, 

porque em brancos o melanoma acral correspondeu a 5,5%, enquanto que 

nos negros a 81,4%. No estudo de Stevens a maior incidência de melanoma 

acral em brancos pode ter decorrido do viés da baixa freqüência de 

melanomas em outras áreas nessa população. Devemos enfatizar que lesões 

enegrecidas na região plantar dos pacientes, independente da raça, devem 

ser ressecadas e o estudo anátomo-patológico realizado.

Em oitenta casos de melanoma em negros norte-americanos 73% 

foram do sexo masculino, e da região plantar, nos demais casos o sítio 

primário não era cutâneo. No sexo feminino, a região plantar correspondeu a 

66% dos casos.

Na África do Sul o melanoma acral corresponde a 54% dos casos, 

sendo mais comum em pacientes acima dos 60 anos. A média da espessura 

de Breslow foi de 6,15mm, extremamente alta, relacionando-se com uma taxa 

de mortalidade elevada 69,85%. 0 autor considera que o atraso no 

diagnóstico foi o responsável pela péssima evolução destes casos.

0 melanoma acral corresponde a 26% dos casos na índia, sendo mais 

comum em pessoas com baixo nível sócio econômico e usualmente 

diagnosticados em estádio avançado. A sobrevida foi de 51% para os outros 

tipos e de 22% para o acral. A maior incidência de metástases para linfonodos 

foi 0 fator que mais influenciou a mortalidade. A excisão local teve os mesmos 

resultados que a amputação.^“®
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0 melanoma acral tem tido um maior foco de interesse no Japão, sendo 

0 tipo histológico mais comum, representando 50,52% do total. Dos 44 casos 

de melanoma in situ, 29 eram da região plantar, demonstrando que o 

diagnóstico precoce é possível.^°^

Em uma análise de 116 pacientes com melanoma acral localizado na 

região palmar ou plantar, Tseng, Souba e colŝ °® relatam que 41% dos 

pacientes desenvolveram metástases para linfonodos no primeiro ano da 

doença. No momento do diagnóstico, 71% dos pacientes tinham espessura 

de Breslow maior ou igual a l,5mm e a maioria dos pacientes submetidos à 

linfadenectomia eletiva apresentava metástases linfonodais. Souba define o 

melanoma acral maior que l,5mm como de pior prognóstico. Em nenhum 

paciente com espessura menor de l,5mm ocorreu recidiva ou metástases para 

linfonodo. A conduta cirúrgica proposta é a seguinte: melanoma <l,5mm 

margem de Icm. Melanoma >l,5mm margens de 2cm e linfadenectomia 

sentinela. Este trabalho teve um grande impacto na comunidade científica, 

orientando a conduta atual em relação ao melanoma acral.

Com 0 objetivo de analisar se o melanoma acral é realmente um fator 

prognóstico independente e significante, Ridgeway e colŝ °® reviram 55 

pacientes com diagnóstico de melanoma acral. Foi avaliada a incidência de 

metástases para linfonodos, intervalo livre de doença e sobrevida. A média de 

idade foi de 61 anos. Sessenta e um por cento eram brancos e 39% negros, 

hispânicos ou asiáticos. No modelo de regressão logística, o único fator 

prognóstico foi à espessura do tumor, não sendo o subtipo acral por si só um 

fator de pior prognóstico. Dados que coincidem com os apresentados em 

nossa série.

Klaus e cols objetivando identificar os fatores histopatológicos 

associados com a sobrevida, analisaram 124 pacientes com melanoma acral, 

no Japão. A espessura do tumor maior que l,50mm (p<0,01) e ulceração 

(p<0,001) tiveram significativamente um pior prognóstico. Em relação ao
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subtipo a sobrevida em 10 anos foi de 65,1% para o acral e 50,7% para 

nodular, não sendo encontrada diferença significativa entre eles. 0 pior 

prognóstico não foi relacionado com o melanoma acral.

Em nossa casuística o subtipo histológico acral foi um fator prognóstico 

adverso, na análise univariada. A mortalidade para o melanoma acral foi de 

32,7%, enquanto para o melanoma nodular, superficial e lentigo, a taxa foi 

de 18,3%; 2,3% e zero, respectivamente. Apesar disso, ao realizarmos a 

análise multivariada, o melanoma acral não foi um fator independente 

significativo para a mortalidade. A maior mortalidade deve ser atribuída ao 

tamanho e estádio da lesão no momento do diagnóstico.

A incidência de melanoma amelanótico foi de 1,1%. Mesmo número 

de pacientes com um segundo melanoma primário, dados que 

correspondem à literatura mundial. 0 melanoma amelanótico tem um pior 

prognóstico, sendo geralmente diagnosticado com doença avançada. A 

mortalidade na nossa casuística foi de 100%.

0 tempo de doença, período em que o paciente relatou que possuía a 

lesão até o diagnóstico histopatológico, foi em média de 22,12 meses, 

demonstrando que o diagnóstico tardio foi significativo.

O atraso no diagnóstico é também relatado em países do primeiro 

mundo como a Suíça. Em uma série de 429 melanomas, avaliada entre 1993 e

1996. 25% dos pacientes foram tratados após mais de 1 ano desde a 

percepção da lesão suspeita. 0  diagnóstico inicial foi incorreto em 18% dos 

casos.^“

Estudos confirmam o valor do treinamento na residência médica em 

dermatologia, para a confirmação do diagnóstico correto das lesões 

pigmentadas e realização de biópsias adequada.^^ '̂^^ '̂^^^
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0 atraso no diagnóstico foi também demonstrado por Metzger e cols.̂ ^  ̂ Em 

83 pacientes com melanoma acral, 52% dos melanomas subungueais e 20% 

dos palmo-plantares foram diagnosticados erroneamente pelos médicos. Em 

6% dos casos, o erro foi no diagnóstico anátomo-patológico e em 85% dos 

casos por médicos não dermatologistas. 0 atraso no diagnóstico foi de 12 

meses para o melanoma palmo-plantar e de 18 meses para o melanoma 

subungueal. 0  atraso no diagnóstico foi relacionado com o aumento na 

espessura do tumor primário, estádio mais avançado no momento do 

diagnóstico definitivo e uma baixa sobrevida em 5 anos. (15,4% versus 68,9% 

para palmo-plantar; 68,5% versus 90.9% para subungueais, taxas de 

sobrevida comparando o diagnóstico precoce x tardio).

No nosso grupo o atraso no diagnóstico foi superior aos da literatura 

em aproximadamente um ano. A longa duração entre a lesão inicial e o 

diagnóstico, acima de 19 meses, indica que nossa população precisa ser 

orientada sobre a prevenção do melanoma, e procurar o serviço médico 

precocemente. Os médicos precisam também ser melhor informados para a 

realização de diagnósticos mais precoces.

Outro aspecto que nos chamou atenção, desde o inicio do nosso 

trabalho com melanoma, foi a alta taxa de pacientes com manipulação 

prévia inadequada, sem os critérios oncológicos estabelecidos, o que poderia 

resultar em graves prejuízos para os pacientes.

A manipulação prévia da lesão inicial foi realizada em 65,7% dos casos 

aqui apresentados.

A margem de segurança deve ser realizada conforme os critérios 

descritos no item tratamento da introdução deste estudo, páginas 63 a 67. 

Margens insuficientes estão relacionadas com uma maior taxa de recidiva e 
menor sobrevida. 68,89,91,92,97
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Outro aspecto importante é a realização da linfadenectomia com 

critérios oncológicos, uma vez que é um fator determinante de sobrevida nos 

pacientes com melanoma estádio III. Uma análise completa de 548 pacientes 

com melanoma estadio III que foram submetidos à linfadenectomia regional 

verificou-se que o número de linfonodos positivos, como também a extensão 

da linfadenectomia foram fatores independentes para sobrevivência global. 

Este estudo examinou a importância da qualificação do cirurgião medida pelo 

número de linfonodos retirados. A taxa de sobrevida global em 5 anos para os 

pacientes com quatro ou mais linfonodos retirados foi de 44% comparada 

com 23% quando menos de quatro eram retirados (p= 0,043).̂ ^®

Em 94 pacientes (34,3%) de nossa série não houve manipulação 

prévia, os pacientes não tinham sido previamente submetidos a nenhum tipo 

de tratamento. Neste grupo a taxa de recidiva foi de 2,1% e a mortalidade

11,7%.

Dos 180 pacientes que foram manipulados previamente, a abordagem 

inicial foi inadequada em 66, correspondendo a 24,1% do total. A mortalidade 

foi significativamente maior neste grupo, atingindo a taxa de 40,9%, com 

valor de p < 10 , e a taxa de recidiva foi de 25,8% com valor de p < 10 

Mesmo quando corrigidos os valores de acordo com o nível de Clark, 

espessura de Breslow e o estadio, a manipulação prévia inadequada persiste 

com valor prognóstico para a mortalidade, sendo somente superado pelo 

estadiamento do melanoma.

No ano de 1998, a nossa casuística era de 117 casos, destes 65,6% 

apresentavam manipulação prévia, sendo que destes, 41,6% adequada e 

58,4% inadequada. A mortalidade foi de 12,5%, 9,4% e 31,1% 

respectivamente para os pacientes: sem manipulação prévia, adequada e 

inadequada.
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A redução na mortalidade dos pacientes com manipulação adequada de 

9,4% para 2,6% e a redução do percentual de pacientes com manipulação 

inadequada de 38,5% para 24,1%, comparando os dados atuais com o estudo 

anterior, coincidem com a realização das reuniões do Grupo Brasileiro de 

Melanoma, havendo uma maior interação entre as diversas especialidades que 

abordam o melanoma.

0 aumento na mortalidade dos pacientes com manipulação inadequada 

de 31,1% para 40,9%, também comparando os dois estudos, pode estar 

relacionada com um período de seguimento mais prolongado, revelando que o 

impacto desta variável era maior que o revelado anteriormente. Este dado é 

muito significativo e demonstra que o treinamento, a especialização do 

profissional que trata dos pacientes é um fator prognóstico muito importante 

para a sobrevida.

No ano de 1995, na Universidade de Stanford, foram diagnosticados 

200 casos de melanomas primários invasivos e 50 casos de melanoma in situ, 

sendo que 25 destes pacientes foram atendidos por médicos não 

dermatologistas. Dos pacientes que eram encaminhados para os 

dermatologistas somente 20% justificaram a biópsia devido a suspeita de 

melanoma. 0 encaminhamento excessivo de lesões benignas para exame é 

muito mais desejado que o diagnóstico tardio de melanoma. Swetter já 

relatava a preocupação com o aumento na prevalência do diagnóstico 

incorreto e o tratamento inadequado.^^^

■ Nossas observações demonstram que esforços devem ser realizados 

para capacitação dos profissionais de saúde, no sentido de enfatizar o 

diagnóstico precoce do melanoma. Em um estudo recente, Evans demonstrou 

que outros especialistas erraram no diagnóstico do melanoma três vezes mais 

que os dermatologistas.^^®
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0 treinamento do cirurgião interfere no prognóstico dos pacientes com 

melanoma. Quando pacientes são operados por cirurgiões oncológicos a taxa 

de recorrência local foi menor que 5%, enquanto que nos casos operados por 

cirurgiões gerais a taxa de recorrência é de 40%.̂ ^®

0 impacto do treinamento oncológico na evolução dos pacientes já foi 

devidamente estudado em outros tipos de cânceres. Um estudo prospectivo 

com 2.031 pacientes com câncer do colon e do reto, foi realizado na 

Alemanha. 0  objetivo foi comparar o resultado entre instituições 

especializadas em oncologia versus não-oncológicas e entre cirurgiões com 

especialidade em oncologia e não especialistas. 0 fator prognóstico mais 

importante foi o estadiamento do tumor e em segundo lugar a cirurgia 

realizada com critérios oncológicos.^^“'̂ ^̂

- A abordagem do melanoma é multidisciplinar, envolve o 

dermatologista, cirurgião oncológico, patologista e o oncologista clínico. 0 

treinamento e a conduta de cada um dos especialistas é fundamental para o 

sucesso no diagnóstico precoce e tratamento do melanoma.

Neste estudo a cirurgia foi realizada em 96% dos pacientes. Aqueles com 

metástases para linfonodos regionais, estadio III ADCC, foram encaminhados 

para o tratamento adjuvante com interferon (12,8%). 0 tratamento com 

interferon em altas doses, tem um custo elevado. 0 CICAN é o único serviço 

público no estado da Bahia que realizada esta modalidade terapêutica. A 

quimioterapia foi indicada para o estadio IV. A radioterapia foi indicada para 

tratamento das metástases ósseas e nos casos de metástases cerebrais.

Dos 274 pacientes com melanoma apresentados, 8% tiveram 

recorrência. Tendo sido mais freqüente quando o nível de Clark era maior 

que IV; espessura de Breslow maior que 1,5Imm; com a presença de 

ulceração (20,4%); fase de crescimento vertical (12%), manipulação prévia 

inadequada (25,8%), e formas acral (11,5%) e nodular (18,3%). Dos
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pacientes que apresentaram recidiva, 72,7% foram a óbito. 0  prognóstico 

reservado dos pacientes com recidivas é também referido na 

literatura.'®'® '̂''®''®“

A taxa de mortalidade variou significativamente de acordo com o 

estadiamento. 1= 0,7%; 11= 5,8%; 111= 42,4% e IV=81,5%. 0 único caso de 

óbito em paciente com estádio I, foi obsen/ado em uma paciente com 

melanoma acral, que recusou a cirurgia. 0  melanoma era localizado na região 

plantar, em fase de crescimento radial, com lesão de 4 cm x 3 cm. A 

sobrevida foi de 13 meses.

Foram significativas para mortalidade, na análise univariada, as seguintes 

variáveis: nível de Clark IV e V; espessura de Breslow maior que 1,51 mm; presença 

de ulceração; tipo histológico nodular e acral; fase de crescimento vertical; presença 

de recidiva; manipulação prévia inadequada e estadiamento III e IV.

A mortalidade global foi de 15%. A análise multivariada, com regressão 

logística revelou que os principais fatores prognósticos independentes para a 

mortalidade foram o estádio, valor de p <0,000001, com odds ratio de 42,83 

(IC 95% 14,9 -  122,6); seguido da manipulação prévia inadequada, valor de 

p= 0,004 e odds ratio de 3,83 (IC 95% 1,5 -  9,7).

Este trabalho é o primeiro na Bahia a avaliar os aspectos 

epidemiológicos, clínicos, patológicos e terapêuticos dos melanomas. Os 

dados aqui apresentados poderão ser utilizados pelas autoridades médicas e 

de saúde pública no sentido de esclarecer a população geral e aos 

profissionais de saúde quanto a gravidade do problema e orientar políticas de 

prevenção, diagnóstico precoce, manipulação e tratamento. Abre também 

perspectivas no sentido de se aprofundar investigações biológicas na 

compreensão das diferenças observadas em tumores em diferentes grupos 

étnicos, sobretudo no que se refere à patogênese e comportamento biológico 

do melanoma acral lentiginoso.
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1. Diferenças significativas entre as instituições pública e privada. 

Predominância da raça branca no serviço privado e das raças negra e 

parda no serviço público; a região plantar foi a mais acometida no 

serviço público, que também apresentou maiores níveis de Clark e 

espessuras mais profundas, maior freqüência de ulceração e de fase de 

crescimento vertical. Observamos também estádios mais avançados no 

serviço público com dados de pior prognóstico, porém a mortalidade 

não foi significativamente diferente nas duas instituições.

2. Diferenças entre as raças, com predominância do melanoma acral na 

raça negra. Os pacientes negros tiveram faixa etária mais elevada, em 

torno de 15 anos acima dos brancos e pardos; maiores espessuras de 

Breslow; maior freqüência de manipulação prévia inadequada; 

estádios mais avançados e também maior taxa de mortalidade.

3. A Bahia possui um alto percentual de melanoma acral, 19 % do total 

de casos, diferente dos dados do Brasil apresentados pelo GBM. 0 

conhecimento dos aspectos epidemiológicos do melanoma maligno em 

nosso estado, é fundamental para a programação de campanhas de 

prevenção, que deve enfatizar a importância do exame da região 

plantar. Em nossa casuística, o melanoma acral teve pior prognóstico. 

Em relação ao melanoma acral, os seguintes dados foram 

significativos: idade mais avançada; maior nível de Clark e maior 

espessura de Breslow; maior taxa de manipulação prévia inadequada; 

estadio mais avançado; maior taxa de recidiva e mortalidade, com 

menor tempo livre de doença e menor sobrevida.

4. 0  atraso no diagnóstico foi significativo, sendo superior aos da 

literatura em aproximadamente um ano. A longa duração entre a lesão 

inicial e o diagnóstico, indica que nossa população precisa ser 

orientada sobre a prevenção e a importância do diagnóstico precoce.
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5. A manipulação prévia inadequada foi maior no serviço público, 

com maiores níveis de Clark e espessura de Breslow, mais freqüente na 

raça negra e no melanoma acral e também nos estádios mais 

avançados. Mesmo com todos estes fatores, na regressão logística 

multivariada foi um fator prognóstico independente e significativo para 

recidiva e mortalidade, sendo apenas superado pelo estadiamento.

6. A mortalidade teve significância estatística na analise univariada nas 

seguintes variáveis; localização plantar; sítio primário indeterminado; 

raça negra; tipo histológico acral; nível de Clark maior ou igual a III; 

espessura de Breslow > 4 mm; presença de ulceração; fase de 

crescimento vertical; manipulação prévia inadequada; recidiva e 

estádios III e IV. Quando realizada a regressão logística multivariada, 

os fatores independentes para mortalidade foram a manipulação prévia 

inadequada (p=0,004 e odds ratio de 3,83. IC 95% 1,5 -  9,7) e o 

estadiamento (p<0,00001, odds ratio de 42,83. IC 95% 14,9 -  122,6).
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9 .1  BANCO DE DADOS: MELANOMA 

I - IDENTIFICAÇÃO
Nome___________________________________

Registro_ Instituição: l.CLINICAAMO 2 .CICAN

Data do diagnóstico:.

Data de admissão: __/__/__Data de nascimento:__ /__/__Idade em anos:

Sexo 1. 1̂  2. F Cor 1. B 2.N 3.M 4.0utros

Encaminhado por:____________________________

Natural :________________________Procedente:_______________________

Endereço:. Telefone:

II. LESAO PRIMARIA
LOCAL 1. cabeça-pescoço

inferior 5. plantar 

Tempo de doença: meses_____

2. tronco 

6. mucosa

3. membro superior4. membro 

7. sítio primário indefinido

Nível de Clark: I II I I I  IV V Não avaliado (0 -

Espessura de Breslow: mm Não avaliado (0 -

Dimensão da peça: X X cm

Lesão X X cm

Distância margem mais próxima cm

Margem comprometida 1. sim 2. não

Ulceração 1. sim 2. não Não avaliado (0 -  zero)

Gravidez 1. sim 2. não Não avaliado (0 -  zero)

Reposição hormonal 1. sim 2. não Não avaliado (0 -  zero)

Anticoncepcional oral 1. sim 2. não Não avaliado (0 -  zero)

Lesões satélites 1. sim 2. não Não avaliado (0 -  zero)

Regressão 1. sim 2. não Não avaliado (0 -  zero)

Infiltrado inflamatório 1. sim 2. não Não avaliado (0 -  zero)

Neurotropismo 1. sim 2. não Não avaliado (0 -  zero)

Dermotropismo 1. sim 2. não Não avaliado (0 -  zero)

Invasão vascular 1. sim 2. não Não avaliado (0 -  zero)
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Invasão linfática 

índice mitótico

1. sim 2. não Não avaliado (0 -  zero)

Tipo histológico 1. acral lentiginoso 2. superficial 3. nodular

4. tipo lentigo malingo 5. não classificável 

6. Desmoplásico 7. Amelanótico.

Fase de crescimento: 1. radial 2. vertical 3. não avaliável

Lesão secundária 1. sim 2. não

Lesão associada: 1. nevus melanocitico

local

2. nevus displásico 3. outras

Laboratório: 

Cidade:____

Data do exame:. 

Patologista:___

Estado Telefone:

J ___L Número do laudo:

III -  ESTADIAMENTO

Tumor Primário: PTx PTO Ptis PTl PT2 PT3a PT3b PT4a PT4b 

Linfonodo: NX NO NI N2a N2b N2c

Local do linfonodo: □  Cervical □  axilar □  inguinal □  popliteo □  tórax lateral

□  abdominal □  torácico □  outros

Metástases à distância: MX MO Mia Mlb

Local: Pulmonar Óssea Figado Cerebral Linfonodo Medula óssea

Pleura Peritônio Pele Subcutânea Outras

Estadiamento Final: I  I I  I I I  IV

IV -MANIPULÇÃO PRÉVIA

1. sim 1®. adequada2^: inadequada

2. não



□rurgia Lesão primária 

Linfadenectomia sentinela 

Linfadenectomia terapêutica 

Quimioterapia 

Interferon 

Perfusão membro 

Radioterapia 

Paliação

TRATAMENTO

1. sim 2. não Data:. 

1. sim 2. não 

1. sim 2. não 

1. sim 2. não 

1. sim 2. não 

1. sim 2. não 

1. sim 2. não

1. sim 2. não

J ___L

Ampliação: lesão residual ( )  1. sim 2. ( ) não

V I -  LINFONODO SENTINELA
Linfangiografia realizada por:________

Uso de gama probe 1. sim

Linfografia com azul patente

2. não

Local da cadeia: Axilar Cervical Inguinal Poplítea Torácica lateral Outras

Número de cadeias acometidas:________ Azul LS corado ( ) sim ( ) não

Linfonodo sentinela encontrado: 1. sim 2. não 

Número de linfonodos sentinelas:_______

Tamanho do Linfonodo sentinela:______________________________________

Data da realização da linfadenectomia sentinela: / / 

Linfonodo sentinela: 1. positivo 2. negativo

Patologia HE 1. positivo 2. negativo

Patologista 1 1. positivo 2. negativo 

Patologista 2 1. positivo 2. negativo

Imunohistoquímica:

Proteína S-100 

HMB-45 

Anti melan A

1. positivo 2. negativo

1. positivo 2. negativo

1. positivo 2. negativo

1. positivo 2. negativo

Linfadenectomia terapêutica realizada: 1. sim 2. não Data: / /
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Número de linfonodos positivos após o LS:___

Invasão da cápsula linfonodal: 1. sim 2. não 

Número de cortes do LS:____________

V II -  EVOLUÇÃO
Intervalo livre de doença: ______meses

Recidiva: 1. sim 2. não

Sobrevida:________ meses

Óbito: 1. sim 2. não data:___/___/_

SEGUIMENTO

1° ano: 1

2

3

4

2° ano 1

2

3

3° ano 1 2 

4° ano 1 2 

5° ano 1 2 

6° ano anual
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9.2 LAUDO ANATOMO-PATOLOGICO DE MELANOMA

I-  IDENTIFICAÇÃO
Número exame_______________________________________

Nome_______________________________________________

Rg________________ Idade___________________ Sexo_____

Raça____________________ Procedência_________________

Médico

Patologista__________

Procedimento cirúrgico_

Data

I I -  RESUMO CLINICO

I I I  - EXAME MACROSCOPICO
Dimensão da peça x x cm 

Dimensão da lesão x x cm 

Distância da margem cirúrgica mais próxima_____cm

IV  - EXAME MICROSCOPICO 

TIPO HISTOLÓGICO

( ) Fase radial

( ) Melanoma extensivo superficial 

( ) Melanoma tipo lentigo maligno 

( ) Melanoma acral lentiginoso
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( ) Melanoma de mucosas

( ) Melanoma com fase radial inclassificável

( ) Fase radial de crescimento ausente

( ) Melanoma nodular

( ) Formas incomuns de melanoma

FASEDE CRESCIMB^TO

( ) Radial 

( ) Vertical 

( ) Não avaliável

MICRO ESTADIAMENTO

Clark: ( ) I ( ) I I  ( ) I I I  ( ) IV ( )V 

Breslow:_______ mm

ÍNDICE MITÓTICO

Número de mitoses__________ /lOCGA (lmm2)

REGRESSÃO HISTOPATOLÓGICA

( ) Ausente ( ) Presente

SATÉLITES MICROSCÓPICAS

( ) Ausente ( ) Presente( ) Não avaliável

MARGENS CIRÚRGICAS

( ) Livres ( ) Comprometidas



Itíó

V- FATORES DE RISCO
( ) Fase radial de crescimento

( ) Fase vertical

( ) Estádio I -  espessura < l,70mm

( ) Estádio II -  espessura > l,70mm

( ) Ulceração

( ) Infiltrado inflamatório intra tumoral

( ) Invasão vascular ou linfática

( ) neurotropismo

V I -  LESÕES ASSOCIADAS
( ) Nevo melanocitico comum 

( ) Nevo melanocitico displásico 

Outra:___________________________

V II -  MELANOMA METASTÁTICO
( ) Epidermotrópico ( ) Satélite ou em Trânsito

V I I I  -  ESTUDOS ESPECIAIS
IMUNOHISTOQUÍMICA

) HMB45 ( ) Positivo ( ) Negativo

) Proteína SIOO ( ) Positivo ( ) Negativo 

) Vimentina ( ) Positivo ( ) Negativo 

) Melan-A ( ) Positivo ( ) Negativo

IX  -  DIAGNÓSTICO FINAL



9.3 PROTOCOLO DE SEGUIMENTO

SEGUIMENTO PRIMEIRO ANO

1 8 4

MESES 3 6 9 i :

HISTÓRIA

Completa X

Pele X X X

Linfonodos X X X

Sintomas gastrintestinais X X X

Sintomas neurológicos X X X

Dor X X X

Sintomas respiratórios X X X

EXAME FÍSICO

Completo X

Sítio primário X X X

Linfonodos X X X

Tórax X X X

Abdómen X X X

Fígado X X X

Neurológico X X X

Pele X X X

EXAMES

Radiografia de tórax X

Hemograma X X X X

Função hepática X

Scan fígado, osso se indicado

TC crânio se indicado
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SEGUIMENTO SEGUNDO AO QUINTO ANO

MESES

HISTÓRIA

8 1 2

Completa X X

Pele X X

Linfonodos X X

Sintomas gastrointestinais X X

Sintomas SNC X X

Dor X X

Sintomas respiratórios X X

lE FÍSICO

Completo X

Sítio primário X X

Linfonodos X X

Tórax X X

Abdomen X X

Fígado X X

Neurológico X X

Pele X X

EXAMES

Radiografia de tórax 

Hemograma X X

Função liepática

Scan fígado, osso se indicado.

TC crânio se indicado

X

X

X
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MESES 6 12

HISTÓRIA

Completa X

Pele X

Linfonodos X

Sintomas gastrointestinais X 

Sintomas SNC X

Dor X

Sintomas respiratórios X

SEGUIMENTO A PARTIR DO SEXTO ANO

EXAME FÍSICO

Completo

Sítio primário

Linfonodos

Tórax

Abdome

Fígado

Neurológico

Pele

X

X

X

X

X

X

X

X

EXAMES

Radiografia de tórax X

Hemograma X X 

Função hepática X

Scan fígado, osso se indicado

TC crânio se indicado
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