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Ao nos aproximarmos do sex-
to ano de publicação, esta-
mos modernizando o nosso
já consagrado boletim, o Me-
lanoma. Com diferenças sig-
nificativas, principalmente
na forma em que as infor-
mações estão dispostas,o infor-
mativo passa a ser dividido
em seções, para facilitar a lei-
tura e torná-lo mais ágil e
prático.
A partir de agora, por exem-
plo, a criação de seções fixas
para casos histológicos e para
casos clínicos, fará da abor-
dagem prática um item pre-
sente em todas as edições.
Apresentaremos temas polê-
micos e discussões na seção
Debates Críticos. Contaremos
com orientações e sugestões
de condutas dadas por pro-
fissionais experientes na
seção ‘O Que Fazer?’. Fare-
mos, na seção de Atualiza-
ção, um destaque para infor-
mações científicas recentes,
as quais serão complemen-
tadas pelas matérias pre-
sentes em Notícias e Eventos.
Essas alterações refletem a
busca do GBM por infor-
mações que contribuam para
o enriquecimento de dados
sobre o diagnóstico e prog-
nóstico do melanoma, au-
mentando assim o nosso ar-
senal terapêutico.

CASO CLÍNICO

Melanoma
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Veja nesta edição:
� Melanoma Subungueal   � Sol e Melanoma  � Caso Histológico

Olentigo maligno ocorre em
áreas de exposição solar, pre-
ferencialmente na face e em

mulheres representando uma forma
de melanoma "in situ". O termo lenti-
go maligno melanoma é utilizado
quando o lentigo maligno assume ca-
ráter invasivo, o que acontece em
aproximadamente 5% dos casos. O
fator etiológico mais provável é a ra-
diação ultravioleta, exclusivo de cau-
casianos e com possível fator de risco
genético presente no cromossomo 10
na região 10q 24-26. Inicia-se como
mácula pigmentada de 0,5 a 1 cm
evoluindo com variedades de cores
castanhas e de bordas irregulares.
Pode atingir 15 a 20 cm de diâmetro e
por vezes nota-se áreas acinzentadas
de regressão. Durante seu curso a
possível invasão tumoral faz com que
sua área torne-se palpável, infiltrada
com variações de cores que vão do
marrom ao negro. O tempo de
evolução até infiltração é longo e varia
de 10 a 50 anos e o prognóstico ana-
lisado pelo nível de espessura de
Breslow não difere dos outros subti-
pos de melanoma. Porém, nem sem-
pre prepondera a regra. A paciente
acompanhada em nosso ambulató-
rio (Ambulatório de Oncologia Cu-
tânea do Departamento de Derma-
tologia da FMUSP) tem 85 anos de
idade e uma história de lesão pig-
mentada na face há 20 anos. Seu de-
senvolvimento provável foi desde o
lentigo maligno até melanoma invasi-
vo. Fato incomum é que embora
todos os sinais clínicos e histológicos
de mau prognóstico, segue com seu
melanoma localizado na pele, sem
evidências clínicas e laboratoriais de
comprometimento sistêmico. A pa-
ciente procura nosso serviço eventu-
almente e somente para a exerese das
lesões nodulares que tornam-se pe-
dunculadas e atrapalham-na. De-

pois disto desaparece sem que pos-
samos acompanhá-la devidamente.
Freqüentemente nos deparamos com
um comportamento diferente de al-
guns melanomas, isto talvez se deva
a inúmeros fatores biológicos do
tumor como: alterações cumulativas
na expressão e função de oncoge-
nes, genes supressores de tumores,
fator de crescimento, citocinas, fator
de transcrição, tirosinaquinase, enzi-
mas proteolíticas, fatores angiogêni-
cos, fatores quimiotáticos, integri-
nas e moléculas de adesão que, de
alguma forma, atuam isoladamente
ou em sinergismo levando à transi-
ção de um melanócito normal até o
melanoma metastático. Embora com
muitos avanços nesta área, ainda
não são totalmente conhecidos os
fatores que influenciam o comporta-
mento biológico deste tumor, muito
ainda se tem a fazer e o entendi-
mento futuro pode beneficiar dire-
tamente o prognóstico e a aborda-
gem terapêutica destes doentes. 

Lentigo Maligno
Melanoma
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O QUE FAZER
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Omelanoma subungueal cor-
responde a 1 a 3 % dos me-
lanomas na raça branca e a

cerca de 20 % entre os melanomas
na raça preta e amarela. Não é in-
comum o encontro de lesões pri-
márias espessas, devido a um re-
tardo do diagnóstico. Os fatores
prognósticos associados à piora do
intervalo livre de doença e ou so-
brevida são os mesmos de outros
locais, tais como espessura maior,
presença de ulceração, Clark ele-
vado.

Tratamento Cirúrgico

O tratamento clássico é o cirúrgico,
sendo a amputação o método de
escolha, sendo indicado procurar
fazê-la do modo mais funcional
possível. O que isto quer dizer? Sa-
bemos que cerca de 58% dos mela-
nomas subungueais ocorre no
polegar e 85% no hálux, os quais
são fundamentais na funcio-
nalidade das mãos e pés. Como
proceder então? No melanoma
subungueal do polegar, indicamos,
desde que as margens de ressecção
sejam compatíveis, a amputação
ao nível da articulação inter-falan-
geana distal, amputando a cabeça
da falange proximal, deslizando
um retalho maior da superfície pal-
mar, deixando a linha de sutura em
situação dorsal, permitindo assim
a manutenção da oponência do
polegar aos outros dedos da mão e
a funcionalidade da "pinça" ma-
nual. Em casos em que a pre-
servação da falange proximal pre-
judique as margens de ressecção, é
indicada a transferência, por mi-
crocirurgia, de outro dedo, para a
manutenção da função de opo-
nência e pinçamento manual. Para
os demais dedos da mão, também
indicamos a amputação em nível
da articulação inter-falangeana
distal, procurando sempre a pre-
servação da maior quantidade de
tecido possível, com colocação da

sutura na superfície dorsal. Em
melanomas dos artelhos, a ampu-
tação em nível da articulação me-
tatarso-falangeana é a indicação
usual; em lesões do hálux, é funda-
mental a preservação da cabeça do
primeiro metatarso, com cobertu-
ra de um retalho plantar para sutu-
ra em situação dorsal, permitindo
a manutenção do ponto de apoio e
base para a deambulação. Em
lesões do quinto dedo, a ampu-
tação em nível do quinto meta-
tarso, com sacrifício da cabeça do
mesmo, é usual, para melhor resul-
tado cosmético e funcional. Ressal-
to aqui que tais indicações são
mantidas para todas as situações
em que o melanoma é diagnostica-
do como forma invasiva, respeitan-
do as margens mínimas de 1,0 cm,
no sentido tridimensional. 

Parecer técnico

A maior discussão existente em
respeito à conduta de amputação,
diz respeito ao melanoma in situ,
em que há autores que recomen-
dam a excisão do leito e colocação
de enxerto livre, preservando a fa-
lange distal. Esta não é a nossa opi-
nião, simplesmente pelo estudo
anatômico do aparelho ungueal.
Entendemos que o melanoma
subungueal origina-se da matriz e
esta está anatomicamente super-
posta ao periósteo da falange dis-
tal, sendo na verdade uma dobra
epidérmica. Por mais econômica
que as margens de ressecção de
lesão primária sejam indicadas, é
universal a margem mínima de 0,5
cm no sentido tridimensional para
o melanoma in situ; como obter
0,5cm em profundidade, sem re-
tirarmos a falange distal ou parte
dela? Tive o cuidado de redigir este
artigo, após ter acesso ao trabalho
publicado na Dermatologic Sur-
gery 2003; 29(4) April: 366-74, por
Moehrle M et al e intitulado "Func-
tional" Surgery in Subungual Mela-

noma, julgando que houvesse al-
gum racional que justificasse uma
mudança de conduta. Porém, o re-
ferido autor faz uma análise retros-
pectiva de 62 casos de melanoma
subungueal tratados pelo Departa-
mento de Dermatologia da Univer-
sidade de Tuebingen, sendo 31 pela
amputação clássica e 31 pela ex-
cisão local do tumor e ressecção
parcial da falange distal, com um
seguimento médio de 54 meses.
Sua conclusão é a de obter melho-
res resultados cosmético e fun-
cional, sem afetar o prognóstico de
tais pacientes. Porém, após análise
da publicação, inclusive respei-
tando as análies estatísticas usa-
das, observamos a necessidade de
mais de um procedimento cirúrgi-
co em 30 dos 31 pacientes tratados
por esse método, bem como exis-
tência de recorrência local ver-
dadeira em 2 dos casos assim tra-
tados, contra nenhuma naqueles
que se submeteram à amputação
clássica. 

Conduta

A técnica de análise das margens
cirúrgicas, usada no trabalho aci-
ma citado, não deixa de ser uma
variante da cirurgia micrográfica;
há trabalhos com uso da cirurgia
micrográfica clássica para trata-
mento do melanoma subungueal
e, certamente, outros serão feitos,
inclusive com números e dados
suficientes para mostrarem uma
metodologia que, eventualmente,
possa levar-nos a mudar o nosso
atual conceito. Enquanto isto não
ocorre e baseando-me funda-
mentalmente na anatomia espe-
cífica do aparelho ungueal, na li-
teratura existente e na observação
de resultados estéticos e funcio-
nais bastante razoáveis, não vejo
um meio racional para mudar
minha forma de conduta e as
indicações feitas no corpo deste
artigo.

Melanoma Subungueal
Francisco Belfort
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Desde muito, inúmeras revi-
sões bibliográficas têm sido
motivo de especulações

quanto à etiologia do melanoma.
Enquanto métodos novos de inves-
tigação estudam sua biologia e pa-
togênese, a etiologia permanece
desconhecida. Dos possíveis agen-
tes etiológicos, a radiação solar, par-
ticularmente a ultravioleta (RUV), é
um dos fatores desencadeantes
mais prováveis. Todas as evidências
desta relação são indiretas e epide-
miológicas e os mecanismos exatos
de como isto acontece não são bem
conhecidos até o momento. Para
muitos, até 65% dos casos de mela-
noma em caucasianos são desen-
cadeados pelo sol.

O aumento deste tumor nos últi-
mos 50 anos aponta como impor-
tante fator as mudanças de hábitos
e vestuários que exporiam mais os
indivíduos à RUV. Outros fatores
diretos, são evidenciados pela rela-
ção inversa entre a latitude/maior
incidência do melanoma, maior
desenvolvimento de tumores em
indivíduos que migraram de países
de baixa para alta insolação (ex: Rei-
no Unido para Austrália), e a dimi-
nuição significativa no aparecimen-
to do número de melanomas após
medidas profiláticas contra o sol.

Ação da RUV e
mutações gênicas

A atuação da RUV na pele, desen-
volvendo o melanoma, se dá atra-
vés da ação direta nas células levan-
do ao dano em seu DNA. Estes po-
dem ser prontamente reparados
pelo sistema de excisão-reparo e,
caso isto não ocorra, desencadeia-
se um processo de apoptose ou
morte celular programada como
proteção. Mutações genéticas frente
às RUV permitem que células com
genes defeituosos prossigam o
ciclo mitótico de divisão e como
conseqüência acúmulo de mu-
tações e crescimento celular indis-

criminado. No melanoma são ob-
servadas mutações dos genes de
supressão tumoral P53 e CDKN2,
dos oncogenes nRAS, c-kit e, nos
estádios mais avançados, mutações
dos cromossomos 6p, 2, 3, 10 e 11.

Outra ação da RUV é a alteração da
função imune cutânea através da
diminuição do número e função
das células apresentadoras de antí-
genos (Langerhans) e liberação de
citocinas imunossupressoras. Estes
mecanismos levariam à diminui-
ção da imunovigilância na pele
contra a proliferação de células tu-
morais. Estas hipóteses clínicas e
laboratoriais são comprovadas pe-
la reprodução do melanoma cutâ-
neo após irradiação de RUV em
animais como Monodelphis do-
mestica (um tipo de marsupial sul-
americano), Xiphophorus (peixe) e
rato transgênico portador da tirosi-
nase SV40. Mesmo com provas epi-
demiológicas e laboratoriais con-
vincentes ainda são muitas as dú-
vidas e os mecanismos.

Existem 3 padrões de exposição
solar: um intermitente obtido nas
atividades de recreação, principal-
mente em trabalhadores internos
não adaptados ao sol, um crônico
com exposição solar crônica, prin-
cipalmente nos trabalhadores ex-
ternos, e finalmente um padrão cu-
mulativo, que pode ser tanto da ex-
posição intermitente como crôni-
ca. Trabalhos recentes demons-
tram que o importante no desen-
volvimento do melanoma é a ex-
posição intermitente, cumulativa
ou não. A exposição crônica, ao
contrário, protegeria o indivíduo
de desenvolver o tumor por adap-
tação gradativa da pele ao sol. Ou-
tro fator de importância é a sus-
ceptibilidade individual à presença
da luz. Sabemos que os indivíduos
do tipo II de pele, olhos claros, rui-
vos com efélides, são mais suscep-
tíveis a desenvolver melanoma.

Mutações do gene receptor da
melanocortina 1(MC1R) já foram
identificados nestes casos.

Pontos Polêmicos
Muito se discutiu a respeito da
queimadura solar e melanoma. A-
tualmente parece consenso que a
queimadura solar, ao contrário de
estar associada ao melanoma, está
mais associada à interação de
muita exposição em um fenótipo
sensível ou severa exposição em
uma pele desacostumada ao sol. A
queimadura solar é um dano do
queratinócito com apoptose celu-
lar e não de células proliferantes.

Com relação à idade, parece que o
risco de desenvolver melanoma
desencadeado pela RUV é maior
na infância que na idade adulta.
Provavelmente ambas radiações,
UVA e UVB, são importantes no
desenvolvimento do melanoma,
embora alguns estudos salientem a
ação do UVA, comprovando que
esta provoca mutação em culturas
de células de melanoma, é capaz
de induzir melanoma em Xipho-
phorus, induz dano no DNA na
pele humana, cabines de UVA
(bronzeamento artificial e PUVA)
parecem aumentar a possibilidade
de desenvolvimento de melanoma
e induzem uma lentiginose seme-
lhante à proliferação melanocítica
lentiginosa atípica.

Finalmente outro ponto polêmico
é a discussão se a utilização dos fil-
tros solares favoreceria ou não o
desenvolvimento do melanoma.
Este fato foi baseado na possibilida-
de de que até 1989 os filtros só pro-
tegiam contra a radiação UVB e não
contra a UVA, sabidamente im-
portante no desenvolvimento do
tumor. Outra razão seria o mau uso
do filtro, onde o indivíduo, ao achar-
se protegido contra o sol, abusaria
na sua exposição. Este permanece
um assunto extremamente contro-
verso e até agora não elucidado.

Sol e Melanoma
Cyro Festa Neto



Notícia
O GBM é um dos Grupos Cientí-
ficos de destaque na capa do pro-
grama do "1stMediterranean Mela-
noma Meeting", a ser realizado de
2 a 5 de maio deste ano, em Creta
(Grécia), como incentivador do even-
to organizado pela Universidade
de Creta, Faculdade de Medicina e
Programa de Melanoma da Orga-
nização Mundial da Saúde.

CASO HISTOLÓGICO

Omelanoma maligno geral-
mente aparece "de novo",
mas pode desenvolver-se

ou estar associado a lesão melano-
cítica pré-existente. A lesão pré-
existente pode ser representada
por nevo melanocítico adquirido,
nevo congênito e nevo dis-
plástico. É relatado que cerca de
30% dos melanomas, quando
examinados na sua totalidade,
exibem componente névico as-
sociado. O aparecimento de me-
lanoma maligno sobre lesão névi-
ca pré-existente pode representar
um problema no micro-estadia-
mento do melanoma. Pode haver
dificuldades no reconhecimento
do que seria o componente in-
vasivo do melanoma e o compo-

nente névico na derme e, desse
modo, resultar numa avaliação
para mais ou para menos da es-
pessura da lesão maligna (fig. 1, 2
e 3). As técnicas imuno-histo-
químicas, nesses casos, poderi-
am auxiliar na diferenciação des-
ses dois elementos. O anticorpo
HMB45 evidencia melanócitos a-
tivos cuja expressão não seria es-
perada pelas células névicas da
derme. O uso de marcadores de
proliferação celular (como o Ki67
e PCNA) expressos por células
em fase de proliferação poderiam
evidenciar índice de proliferação
celular maior no componente
maligno da lesão ou mesmo
ausência de expressão no com-
ponente névico.

Melanoma
Associado a Nevo

Mírian N. Sotto

Atualização
O antagonista recombinante de re-
ceptores humanos para IL-1 (IL-1Ra;
anakinra) inibe a angiogênese tu-
moral e pode representar uma tera-
pia adjunta combinada com a cirur-
gia e a quimioterapia. O Dr. Ron N.
Apte, da Universidade Ben-Gurion
do Negev, Israel, e seus colegas com-
pararam o crescimento e a angiogê-
nese tumoral em camundongos sel-
vagens e em camundongos knockout
para IL-1. Após a injeção intravenosa
de células melanocíticas, todos os 10
camundongos selvagens morreram
no prazo de 20 dias devido a metás-
tases pulmonares, enquanto os 10
camundongos tratados de modo
semelhante com o knockout para IL-
1β sobreviveram. A injeção de célu-
las foi seguida pelo crescimento pro-
gressivo do tumor nos animais nor-
mais, o que não ocorreu com aqueles
ditos knockout. As respostas an-
giogênicas também foram inibidas
nos camundongos knockout. Estu-
dos repetidos utilizando camundon-
gos knockout para IL-1α mostraram
uma resposta intermediária entre
aquela observada no grupo selvagem
e a resposta observada no grupo
knockout para IL-1β. No entanto, em
estudos semelhantes com tumores
de células mamárias, os autores
observaram que a IL-1α desem-
penhava um papel mais importante
do que a IL-1β. Segundo os cientistas,
a IL-1Ra adicionada aos implantes de
células melanocíticas nos camun-
dongos selvagens "reduziu signi-
ficativamente o desenvolvimento de
tumores e o recrutamento de uma re-
de angiogênica". Os autores pro-
põem que "o bloqueio de uma única
molécula, ou seja, a IL-1, pode inibir
os fatores angiogênicos da cascata
(efetores)", como o VEGF, o TNF.α e
a IL-6.
Reuters Health – Fevereiro, 2003
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Fig.1
Melanoma maligno
associado a nevo
intradérmico – notar
componente de células
névicas pequenas na
derme abaixo da pro-
liferação melanocítica
maligna.

Fig.2
Melanoma maligno
associado a nevo
intradérmico –
componente
intra-epidérmico do
melanoma e na derme
superficial.

Fig.3 
Melanoma maligno
associado a nevo
intradérmico –
componente nevóide
da lesão abaixo de
agrupamentos de
melanócitos atípicos.




