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Editorial

Na última década, o tratamento do melanoma cutâneo 
mudou de maneira radical, especialmente as custas 
das inovações tecnológicas. Este impacto tem sido 

notado, principalmente, no avanço do diagnóstico precoce e 
estadiamento, através dos métodos de imagem com melhor 
resolução, associados ou não à inteligência artificial. Do mes-
mo modo, isto ocorre nas doenças de alto risco, localmente 
avançada ou sistêmica, em que as novas drogas têm mostra-
do resultados, em todos os cenários (metastático, adjuvante, 
neoadjuvante), muito promissores. É importante ressaltar, 
também, que os fatores genéticos e moleculares estarão cada 
vez mais presentes nas decisões terapêuticas, colocando em 
xeque, por vezes, a necessidade da determinação do linfonodo 
sentinela. Provavelmente, desta forma, esta enfermidade seja 
melhor classificada e os pacientes sejam tratados com maior 
precisão. Nesta revista, temos uma reflexão do Dr. Eduardo 
Bertolli sobre o hoje e o futuro no manejo do câncer de pele.

Desde a suspeita clínica do câncer até o tratamento, o pa-
ciente percorre várias etapas, isto é, um caminho árduo e 
muitas vezes demorado. Obviamente, isto não seria diferente 
com os tumores cutâneos e, quando nos deparamos com um 
melanoma, a rapidez em cada processo até a terapêutica ga-
rante maiores índices de sucesso. Uma estratégia, para auxiliar 
o indivíduo durante este curso até a intervenção definitiva, é 
a navegação dos pacientes oncológicos. Esta tática conduz a 
pessoa do início ao fim do tratamento, transformando este ca-
minho em algo mais efetivo e menos doloroso. Neste boletim, 
a Enf. Fernanda Felipe Pautasso nos conta minuciosamente so-
bre esta abordagem.

Existe um estrato de linfomas não-Hodgkin que acometem 
inicialmente somente a pele. Uma particularidade marcante 
desta afecção é que 75% delas são derivadas dos linfócitos T. 
Destes três quartos, a maioria são micose fungóide e aproxima-
damente 5%, no limite superior, correspondem à Síndrome de 
Sézary. Caracteristicamente, esta última, se apresenta com uma 
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tríade: eritrodermia, linfonodomegalia e presença de células T atí-
picas (células de Sézary: na pele, nos linfonodos e no sangue peri-
férico). Neste volume, as Dras. Maíra Fassoni Ribeiro, Alice Cortes 
de Castro Lima, Adriana Maria Porro, Camila Arai Seque, Raíssa Pe-
drini Coellho Lopes Dttmann , Kleber Simões Teixeira e Milvia M. 
S. S. Enokihara nos falam sobre esta doença.

O risco aumentado de surgimento de melanoma cutâneo, nos 
indivíduos com múltiplos nevos melanocíticos atípicos e adqui-
ridos, já é bem estabelecido. No entanto, parece haver, também, 
uma relação diretamente proporcional à quantidade de padrões 
destas lesões e o aparecimento desta neoplasia cutânea. Por-
tanto, uma avaliação com dermatoscopia digital, neste grupo, é 
muito importante para a determinação de qual pessoa tem mais 
probabilidade de desenvolvimento da doença. Nesta edição a 
Dra. Clarissa Prieto Herman Reinehr e o Dr. Renato Marchiori 
Bakos nos explicam detalhadamente sobre este assunto.   

Os tumores melanocíticos cutâneos inativados por BAP1(BIT-
Ms) foram relatados, pela primeira vez, em 2011 por Wiesner. 
Estes, geralmente, são únicos, esporádicos e com evolução be-
nigna. No entanto, quando múltiplas lesões estão presentes, 
especialmente em contextos familiares, isto pode ser indicativo 
da presença de uma síndrome autossômica dominante, causada 
pela mutação na linhagem germinativa do BAP1. Esta alteração 
pode aumentar o risco de desenvolvimento de diversos tumo-
res malignos, incluindo os melanomas uveal e cutâneo. Para nos 
elucidar sobre isto, as Dras. Rute Lellis e Mariana Petaccia de Ma-
cedo comentam a respeito.

E como sempre contamos com as palavras do nosso presidente, 
Dr. Renato Bakos, do ombudsman Dr. Flávio Cavarsan e os comen-
tários do Dr. Miguel Brandão, a respeito da Conferência Brasileira 
sobre Melanoma de Salvador em 2022. Não esqueçam que todos 
estão convidados a participarem deste espaço de divulgação de 
informações científicas do GBM. Os interessados podem enviar 
uma mensagem para boletim@gbm.org.br. l 
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Caros colegas,

Neste momento do ano, o GBM já retomou todas as modali-
dades de eventos previstas no início da gestão. Já tivemos sim-
pósios regional (Porto Alegre) e locais (Florianópolis e Feira de 
Santana), GBMtalk (online) e as reuniões científicas de São Pau-
lo.  Muitos eventos ainda ocorrerão até o final do ano. Queremos 
convocar nossos associados a participar dos eventos nas suas 
regiões ou naqueles que puderem se deslocar. Os ensinamentos 
e trocas de conhecimento são imperdíveis. Após sugestões en-
viadas à nossa diretoria, a última reunião cientifica do GBM (em 
agosto) foi gravada e, brevemente, poderá ser acessada no espa-
ço exclusivo do associado no site do GBM. Desta forma,  aqueles 
associados que não tiveram a oportunidade de estar presentes 
na reunião poderão também assistir palestras excelentes sobre 
nevos e melanoma na infância. O evento esteve impecável e 
tenho certeza que todos que puderem assistir terão muito co-
nhecimento fundamentado. Esta é mais uma iniciativa que visa 
ampliar as oportunidades de estudo aos nossos associados!

por Renato Marchiori Bakos

Palavra do presidente
PRESIDENTE

De fato, os avanços no entendimento da melanoma-
gênese tem sido notáveis e consequentemente a forma 
como podemos rastrear, acompanhar, monitorar e con-
duzir o tratamento de nossos pacientes tem sempre sido 
atualizada. Os últimos tempos tem acelerado este conhe-
cimento e uma atualização constante é necessária para 
acompanhar o “up to date” do seu cenário. Além disso, as 
conquistas de entendimento permitem vislumbrar exer-
cícios empolgantes dos próximos passos que poderão vir. 
A presente edição do boletim transmite esta mensagem 
de uma forma direta com artigos mostrando inovações 
em melanoma. Sobretudo, mostra a importância de um 
grupo multidisciplinar na atenção centrada no que é o 
mais importante de nossos aprendizados: a assistência e 
os cuidados aos pacientes com melanoma. 

Uma ótima leitura a todos!  Grande abraço. l

www.gbm.org.br
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C 
om a proximidade da Copa do Mundo no Catar, tor-
na-se comum avaliar o tempo por quadriênios, pe-
ríodo este que separa esses eventos. Se usarmos 
esse mesmo parâmetro na nossa prática médica 

em Melanoma, é notável o quanto avançamos em quatro 
anos. E mais impressionante ainda é pensar o que esperar 
do futuro. Como conduziremos esses casos a médio e lon-
go prazo, considerando as perspectivas de novos métodos 
diagnósticos, avaliações genéticas, cirurgias menos invasi-
vas e melhores tratamentos sistêmicos?

Por mais que demos asas à imaginação, o começo de tudo continu-

ará sendo a suspeita clínica das lesões cutâneas. Será diferente o 

arsenal diagnóstico do dermatologista, com captura imediata de 

imagens corporais para posterior triagem das lesões mais suspei-

tas por inteligência artificial. 

As lesões consideradas suspeitas serão então biopsiadas e, no 

mesmo momento, colher-se-á sangue para avaliação de células 

tumorais circulantes (CTC) nos casos sugestivos de doença lo-

calmente avançada. O laudo de patologia será maior, trazendo a 

descrição da lesão e suas principais características morfológicas, 

mas também com painel genético e molecular. Com essas infor-

mações, os pacientes serão estratificados em Melanomas de risco 

mínimo, moderado e alto.

Risco mínimo será equivalente ao que temos hoje nos casos de 

Melanoma in situ e estádio clínico (EC) IA. Esses casos provavel-

mente serão acompanhados sem necessidade nem da ampliação 

de margens. O algoritmo preconizará um exame basal de micros-

copia confocal que, estando normal, permitirá apenas acompa-

nhamento clínico.

Os atuais EC IB e IIA serão de risco moderado. O algoritmo indicará 

a avaliação da pele e de cadeias linfonodais com ultrassom de alta 

frequência que, em detectando alguma alteração, será procedido 

de biópsias minimamente invasivas. Caso sejam positivas, o pa-

ciente muda para risco alto e receberá tratamento “adjuvante”. 

O linfonodo sentinela será uma conduta alternativa, reservada 

para os pacientes que por algum motivo não consigam realizar 

a abordagem previamente descrita ou caso o resultado dela 

seja inconclusivo.

Serão de risco alto também os atuais EC IIB e IIC. Esses casos serão 

estadiados como os moderados, com adição do PET-Ressonância. 

Quando os exames forem normais, o algoritmo retorna para o 

tratamento “adjuvante”. Em se identificando doença metastática 

restrita a pele ou linfonodos regionais, os pacientes receberão 

neo-adjuvância seguido de biópsias minimamente invasivas para 

avaliar resposta ao tratamento. Alguns casos serão submetidos a 

cirurgias de extensão mínima, que servirá para avaliar a necessi-

dade ou não de tratamentos complementares. 

Já para os casos diagnosticados com doença disseminada ao esta-

diamento inicial, estes serão novamente estratificados e recebe-

rão um tratamento sistêmico de acordo com esse “perfil” de doen-

ça metastática. Esse tratamento será monitorizado com avaliação 

periódica de CTC’s e, dessa forma, será programada a duração do 

tratamento ou a necessidade de mudanças na proposta original.

A vantagem de escrever sobre previsões é a liberdade de poder 

errar. Imagino que alguns fiquem frustrados, alguns discordem e 

até que algumas pessoas estejam entusiasmadas com esse futuro. 

Porém, como dizem os americanos, “don’t fall in love too soon”.  A 

maior parte dessas ideias estão baseadas em conceitos recentes 

que ainda devem percorrer um longo caminho até se provarem 

de fato válidas. O importante é manter o propósito do Grupo pela 

educação médica continuada e análise crítica das novas modali-

dades diagnósticas e terapêuticas, a medida que forem incorpo-

radas à nossa rotina. Mas fica a sugestão de manter esse texto nos 

arquivos do GBM para que possamos conferir o que aconteceu (ou 

não) a cada nova Copa do Mundo. E que venha o Hexa! l

por Eduardo Bertolli

O algoritmo de conduta em 
Melanoma do futuro

ONDE ESTAMOS E PARA ONDE VAMOS

MELANOMA  l  Publicação oficial do GBM
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O 
Melanoma é a forma de câncer de pele mais 
agressiva pois, apresenta um elevado poten-
cial de disseminação, acarretando metásta-
ses e consequentes altas taxas de morbidade 

e mortalidade(1). No Brasil, estima-se que até o final de 
2022 tenham sido diagnosticados cerca de 4200 novos ca-
sos em homens e 4250 em mulheres, sendo o tipo mais in-
cidente na Região Sul do país, para ambos os sexos(2). Atu-
almente, no cenário nacional, o diagnóstico e o tratamento 
da doença é realizado por diferentes especialidades mé-
dicas(3,4). A definição da melhor estratégia diagnóstica e 
terapêutica para os pacientes envolve uma escolha entre 
vários percursos alternativos4. Assim, por não haver uma 
consonância nessa tomada de decisão entre os profissio-
nais, os pacientes acabam percorrendo jornadas de trata-
mento diversas(3,4). 

A jornada do paciente, definida como o caminho percor-
rido pelo indivíduo entre os diferentes níveis de atenção 
dos serviços de saúde em busca do cuidado, depende do 
diagnóstico e tratamento indicados. No caso do melano-
ma, a identificação da doença em seu estágio inicial e o 
encaminhamento ágil e adequado para o atendimento es-
pecializado são essenciais para a obtenção dos melhores 
desfechos clínicos(5). No entanto, a dificuldade de aces-
so aos serviços de saúde necessários é, atualmente, uma 
realidade enfrentada pela população mesmo com toda a 
regulamentação da atenção oncológica na saúde pública 
e esforços da atenção suplementar para a reorganização 
da rede privada. Tal fato acarreta importantes atrasos no 
diagnóstico e início do tratamento, impactando de forma 
negativa na sobrevivência desses indivíduos. 

Uma estratégia que vem sendo mundialmente utiliza-
da para promover o acesso das populações aos cuidados 
e assistência oncológica, é a navegação de pacientes. De-
finida como um processo sistematizado que envolve uma 
série de ações planejadas de forma personalizada, tem 
foco principal em facilitar e promover o acesso de todas as 
pessoas a assistência em tempo oportuno(7). Esse conceito 
foi desenvolvido pelo médico cirurgião americano Harold 
Freeman, em 1990, idealizado com a finalidade de agilizar 
a realização do diagnóstico e garantir a continuidade do 
tratamento, do início ao fim, de pacientes com doença on-
cológica comprovada ou não6. Considerado mundialmente 
como o “pai da navegação”, ele implementou o primeiro 
programa de navegação de pacientes no cenário da assis-
tência oncológica do seu país(6,8). Esse processo é realiza-
do por um indivíduo, profissional da saúde ou não, deno-
minado de navegador de pacientes que guia os indivíduos 
com diagnóstico ou suspeita de alguma doença crônica, 
ajudando-as a “navegar” pelo sistema e serviços de saú-
de(6,7). Atualmente, a navegação tem sido implementada 
em diversos países, sendo considerada uma abordagem 
amplamente promovida para aumentar a probabilidade de 
que os pacientes tenham uma adesão efetiva ao tratamen-
to recomendado e para a obtenção dos melhores desfe-
chos assistenciais(7,8). 

No Brasil, a navegação de pacientes é considerada um 
importante diferencial nos serviços de oncologia, princi-
palmente com a atuação do enfermeiro navegador (EN)(8). 
Esse profissional, devido a sua expertise de formação con-
segue realizar a coordenação do cuidado e, assim, auxiliar 
os pacientes a superar o impacto do diagnóstico e as difi-

por Ms Enf. Fernanda Felipe Pautasso

Navegação de Pacientes Oncológicos:
o papel do enfermeiro navegador para 
o cuidado centrado no paciente.

ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA
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culdades de entendimento da evolução da doença, na medi-
da que os ajuda a transpor todas as barreiras que impedem 
o seu acesso ao sistema de saúde(8). Os EN utilizam o seu 
conhecimento especializado, experiência clínica e compe-
tências para proporcionar um cuidado focado nos aspectos 
físicos, sociais e emocionais. Assim, os pacientes, quando 
acompanhados por esse profissional, em função da rápida 
relação de confiança que se estabelece entre eles, sentem-
-se mais amparados emocionalmente, envolvidos com o seu 
cuidado e, consequentemente, mais aptos a planejar seu fu-
turo, que diante de um diagnóstico como o de câncer, lhes 
parece tão incerto e assustador(8). 

Para tanto, desenvolvem o chamado processo de nave-
gação de enfermagem e, dessa forma, conseguem prestar 
uma assistência efetivamente centrada na pessoa. Logo, 
sua atuação vai além do além do manejo do cuidado. Eles 
realizam a supervisão e coordenação de todo o processo de 
tratamento, empoderando pacientes e familiares através da 
educação em saúde e atuando como elo sólido de integra-
ção entre eles e os profissionais da equipe(8,9). Nesse sen-
tido, podemos dizer que esse profissional é, acima de tudo, 
um educador, não somente de pacientes e familiares mas 
também de todo o time assistencial. Ele integra a equipe 
multiprofissional conduzindo todos para o olhar do cuidado 
centrado no paciente.

O processo de navegação de enfermagem inclui a coor-
denação de cuidados consistente em todo o continum da 
assistência oncológica, a partir de uma avaliação das ne-
cessidades biopsicossociais do paciente(10). Os resultados 
esperados são a melhoria dos desfechos clínicos, o maior 
da satisfação com os serviços, melhoria da experiência do 
paciente e a redução dos custos de atendimento(10). No en-
tanto, para que esse processo seja efetivo, é necessário que 
a implementação de programas de navegação seja realizada 
de forma também personalizada, focando em estruturar e 
adaptar o melhor modelo de navegação de pacientes que 
atenda às necessidades do serviço e pacientes assistidos(8). 

No cenário nacional, a navegação de pacientes ainda se 
encontra em evolução. A primeira publicação na américa 
latina sobre a temática ocorreu somente em 2018, quando 
uma revisão integrativa foi realizada visando fundamentar 
a atuação do enfermeiro navegador e sua função nos pro-
gramas de navegação nos diversos países(9). Em 2020, foi 
publicado o primeiro modelo de programa de navegação, 
desenvolvido e adaptado totalmente para a realidade de 
um centro de alta complexidade em oncologia do Brasil, 
para pacientes com câncer de cabeça e pescoço(8). Fruto do 
mesmo estudo que originou o modelo, foi publicada a pri-
meira escala de avaliação de necessidades de navegação, 

instrumento único no mundo que oportuniza aos navega-
dores avaliar se os pacientes têm necessidade ou não de 
acompanhamento e inclusão em programas de navegação, 
contribuindo para torná-los economicamente viáveis pois, 
propõe focar os esforços do profissional naqueles que re-
almente precisam e se beneficiariam da navegação. Atual-
mente, no país já existem programas implementados em 
diversos estados principalmente para pacientes com cân-
cer de mama, intestino, pâncreas, cabeça e pescoço, pul-
mão, para pacientes pediátricos cirúrgicos, entre outros. 
No entanto, não há evidencias de programas implementa-
dos para pacientes com melanoma.

Quando centramos nosso olhar para o câncer de pele me-
lanoma, principalmente na região sul onde é mais inciden-
te quando comparado com as demais regiões do país, nos 
deparamos com uma realidade enfrentada pela população 
que é impactada pela dificuldade de acesso ao diagnósti-
co e tratamento em tempo oportuno para que os pacien-
tes tenham os melhores desfechos. De acordo com estudo 
publicado esse ano sobre a jornada do paciente com me-
lanoma no Brasil, ainda se está longe de ter um consenso 
quando se trata de tomada de decisão em saúde nos ser-
viços e sistemas de saúde em relação a uma doença como 
essa, mesmo entre profissionais de especialidades médi-
cas específicas(3). Por esse motivo, pacientes percorrem 
jornadas diversas, dificultando até mesmo a disseminação 
de informações para a população(3). Percursos terapêuti-
cos claros e estruturados direcionam pacientes e cuidado-
res, sistemas de saúde, profissionais e serviços de saúde 
e incentivam a organização e obtenção tratamento ideal e 
dos cuidados necessários em cada fase da jornada de um 
paciente.(11). É importante que a jornada do paciente con-
temple a garantia de acesso a atendimento multidiscipli-
nar, assistência segura e qualificada, informação e orienta-
ção e coordenação do cuidado(11). 

Nesse sentido, a implementação de programas de nave-
gação com atuação do EN para pacientes com melanoma 
em todas as fases do continum (rastreamento, diagnós-
tico, tratamento e seguimento), focando nas principais 
janelas críticas de acesso durante a jornada, pode trazer 
esse olhar para a assistência, garantindo que toda a popu-
lação obtenha cuidados no tempo que necessitam. Assim, 
a atuação desse profissional pode trazer a todas as pesso-
as um novo olhar de esperança diante de um diagnóstico 
e tratamento tão assustador como é o que câncer de pele 
melanoma. O grande desafio agora é promover o olhar 
dos gestores e profissionais dos serviços de saúde para 
essa necessidade e para os benefícios que essa estratégia 
pode trazer tanto para a população quanto para os servi-
ços e sistemas de saúde.
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INTRODUÇÃO: 
A Síndrome de Sézary (SS) é uma forma de linfoma cutâ-

neo primário derivado de linfócitos T, sendo definida pela 
tríade de eritrodermia, linfonodomegalia e presença de 
células T atípicas (células de Sézary) na pele, linfonodos e 
sangue periférico. Trata-se de uma doença rara, responsá-
vel por cerca de 2-5% dos linfomas de células T cutâneos. 
Ocorre em adultos, caracteristicamente em paciente com 
mais de 60 anos, e tem predominância no sexo masculino. 
Tem prognóstico reservado, com a sobrevida após 5 anos 
do diagnóstico sendo aproximadamente de 18-37%, e 
de 0-15% após 10 anos. Trazemos o caso de um paciente 
com apresentação clínica clássica e preenchimento dos 
critérios laboratoriais e anatomopatológicos da Síndro-
me de Sezary. 

APRESENTAÇÃO DO CASO: 
Paciente masculino, 52 anos, atendido no ambulatório 

de Dermatologia da Escola Paulista de Medicina (EPM-U-
NIFESP), com história de prurido nos membros superiores, 
com formação de placas avermelhadas que progrediram 
para face, tronco e membros inferiores há cerca de 1 ano. 
Após 6 meses do início do quadro, notou placas espessa-
das com fissuras nas palmas das mãos, seguido do apare-
cimento de linfonodomegalias indolores nas axilas e viri-
lhas. Associado ao quadro, relatava episódios de sudorese 
noturna esporádicos, sem outros sintomas sistêmicos. Ao 
exame físico, observaram-se placas eritematosas e des-
camação acometendo mais de 90% do tegumento (eri-
trodermia), hiperqueratose palmo-plantar com fissuras, 
liquenificação com áreas de escoriação, linfonodomega-
lia axilar bilateral (3-5cm) e inguinal bilateral (8-10cm), 
indolores e móveis, sem lesões em mucosas (Fig.1). 

Solicitados exames laboratoriais iniciais, que eviden-
ciaram leucocitose com linfocitose, presença de células 
anormais em sangue periférico e aumento de DHL. As so-
rologias para hepatites, sífilis e HIV foram negativas. 

No esfregaço do sangue periférico, houve presença de 
33% de células linfoides grandes com núcleo convoluto, 
compatíveis com células de Sézary (Fig.2).

A imunofenotipagem demonstrou CD45, CD2, CD3, CD4, 
CD5 positivos, com 48,3% de linfocitos T maduros e anô-
malos que expressam os antigenos CD3 de superficie, CD4, 
CD5 e CD2 em associação a perda anômala de CD7 e CD26. 

Realizadas biópsias cutâneas em 3 pontos, sendo ob-
servado proliferação linfóide atípica (Fig. 3) com epider-
motropismo e formação de aglomerados de linfócitos 
atípicos chamados ninhos de Darier ou microabscesso de 
Pautrier, tendo de permeio células atípicas grandes com 
núcleo irregular, hipercromático (Fig. 4). 

No exame imuno-histoquímico, evidenciou-se imunoex-
pressão predominante de CD3, CD4, perda da expressão do 
CD7, CD8 (Fig.5) com CD30 positivo cerca de 15% dos lin-
fócitos atípicos e Ki67 em 40% dos núcleos atípicos (Fig 6). 

Em tomografias do pescoço, tórax, abdome e pelve, evi-
denciou-se dlinfonodomegalia axilar, retropeitoral, su-
praclavicular, de parede torácica e cadeias epitrocleares 
bilaterais, cervicais em múltiplos níveis bilateralmente, 
bem como linfondomegalias linfonodais para-aórticas, 
interaortocavais, ilíacas comuns e externas, obturatorias 
e inguinais, associadas à esplenomegalia e múltiplos nó-
dulos hepáticos. 

por Maira Fassoni Ribeiro , Alice Cortes de Castro Lima, Adriana 
Maria Porro, Camila Arai Seque, Raisa Pedrini CL Dttmann, 

Kleber Simões Teixeira e Milvia M. S. S. Enokihara
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O linfonodo inguinal esquerdo foi biopsiado, notando-
-se perda da arquitetura normal e comprometimento por 
células linfóides atípicas em mais de 90% da amostra, al-
gumas com núcleo convoluto e aspecto cerebriforme. Ao 
exame imunohistoquímico, houve marcação positiva nas 
células atípicas para CD3 e CD4, perda de expressão de 
CD7 e CD8, negatividade para CD20 e TdT e índice proli-
ferativo pelo Ki67 de 20% (Fig.7; Fig.8). 

Diante do quadro clínico e de exames complementares, 
foi estabelecido o diagnóstico de Síndrome de Sezary e 
paciente iniciou tratamento quimioterápico.

DISCUSSÃO: 
Os linfomas cutâneos são um Grupo heterogêneo de 

linfomas não-Hodgkin que, por definição, são confinados 
à pele no momento do diagnóstico, sem evidência de aco-
metimento extra cutâneo. Diferentemente dos linfomas 
não Hodgkin nodais, que majoritariamente são derivados 
de linfócitos B, 75% dos linfomas cutâneos primários são 
derivados de linfócitos T. Destes, 72% correspondem 
à Micose Fungóide (MF), e apenas 2-5% à Síndrome de 
Sézary (SS)1,2.

Trata-se, portanto de doença rara, que ocorre principal-
mente entre a sexta e sétima décadas de vida, com predo-
minância no sexo masculino (2 homens: 1 mulher), e nas 
populações caucasianas3.

A SS é definida pela tríade Eritrodermia, Linfonodome-
galia Generalizada e presença de células de Sezary na 
pele, linfonodos e sangue periférico, podendo ser consi-
derada a variante “leucêmica” dos linfomas cutâneos3.

O diagnóstico da Síndrome de Sézary é feito com base 
no quadro clínico (eritrodermia, linfadenomegalia e pre-
sença de células de Sézary no sangue periférico, pele e 
linfonodos), associado a um ou mais dos seguintes crité-
rios: (1) Contagem absoluta de células de Sézary maior 
ou igual a 1 x 109/L (contagem manual ou citometria de 
fluxo); (2) Aumento da população de células T  CD4+  com 
razão CD4: CD8 maior ou igual a 10; (3) Perda de um ou 
mais antígenos de células T (perda de CD7 em mais de 40 
% dos linfocitos lesionais ou perda de CD26 em mais de 
30% dos linfócitos lesionais)4. O diagnóstico é mais es-
pecífico se o mesmo clone for demonstrado na pele, lin-
fonodo e tecido periférico. Novos critérios diagnósticos 
(2007) incluem imunofenotipagem, alterações molecula-
res na tentativa de melhor diferenciar a SS de outros LLCT 

eritrodérmico3.
O estadiamento da Síndrome de Sézary é realizado de 

acordo com a International Society for Cutaneous Lym-
phomas (ISCL) / European Organisation for Research and 
Treatment of Cancer (EO RTC)5,6. Estadiamento do Insti-
tuto nacional do câncer dos Estados Unidos: LN 0 – Sem 
linfócitos atípicos; LN 1 – Ocasional, linfócitos atípicos 
isolados; LN 2 – Agrupamentos de 3 a 6 linfócitos atípi-
cos; LN 3 – Agregados de linfócitos atípicos, porém com 
arquitetura preservada; LN – 4 Parcial ou completo apa-
gamento da arquitetura com vários linfócitos atípicos. 
Estadiamento da sociedade internacional para linfomas 
cutâneos: N1 – Categoria 1: Linfadenomapatia dermato-
pática, sem células cerebriformes mononucleares com 
núcleo > 7,5µm; N2 – categoria 2: Linfadenopatia der-
matopática com envolvimento precoce e disperso com 
cerebriformes mononucleares com núcleo > 7,5µm (N2a 
sem rearranjo clonal de células T; N2b com rearranjo clo-
nal de células T); N3 – Categoria 3: Apagamento parcial 
da arquitetura, com muitas células cerebriformes mono-
nucleares com núcleo > 7,5µm; N3 – Categoria 4: Apaga-
mento completo da arquitetura. 

Apresenta prognóstico ruim, com a sobrevida após 5 
anos do diagnóstico sendo aproximadamente de 18-37%, 
e de 0-15% após 10 anos, com sobrevida média de 5 anos 
e meio após o estabelecimento da eritrodermia. São fa-
tores de pior prognóstico idade avançada ao diagnóstico, 
índices elevados de DHL e diagnóstico prévio de micose 
fungoide3,7, bem como o envolvimento de gânglio linfáti-
co e visceral.

O tratamento de primeira linha é a Fotoférese extra-
corpórea, porém com alto custo e baixa disponibilidade 
em nosso país. Outras possibilidades de tratamento são 
retinóides sistêmicos, interferon alfa recombinante, qui-
mioterapia convencional (CHOP), terapia alvo e inibido-
res da histone-desacetilase, porém com baixos índices 
de resposta8.

CONCLUSÃO:
O caso exposto exibe uma apresentação clínica clássica 

de um quadro raro, associada a presença de critérios diag-
nósticos. A SS é uma doença agressiva, com sobrevida me-
diana de 32 meses e taxa de sobrevida em 5 anos em torno 
de 20%, dependendo do estágio da doença ao diagnóstico. 
A maioria dos pacientes morre de infecções oportunistas, 
associadas a progressão do quadro. O diagnóstico precoce 
é fundamental para melhor sobrevida dos pacientes. 

www.gbm.org.br
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Fig1. A. Eritema e descamação difusos (eritrodermia), com edema dos membros infe-
riores. B. No dorso, evidencia-se ainda xerose intensa.

Fig2. Esfregaço de sangue periférico evidenciando presença 
de 33% de células linfoides de núcleo convoluto, por vezes 
cerebriforme, compatíveis com células de Sezary.
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Fig3. Foram realizadas biópsias de pele em 3 regiões ( A, B e C), notando-se em todas proliferação linfóide 
atípica preenchendo a derme papilar (20x). 2D – Entre as células linfoides atípicas algumas se destacavam em 
tamanho, contornos, hipercromasia e nucléolos proeminentes (400x).

A: região medial da coxa direita B: região medial da coxa esquerda

C: face interna do braço esquerdo D
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Fig.4. Em alguns locais observa-se a presença de epidermotropis-
mo acentuado com aglomerados de linfócitos atípicos na epider-
me (ninhos de Darier ou microabscessos de Pautrier (100x).

Fig.5. Exame imuno-histoquímico apresentando imunoexpressão intensa e predomi-
nante de CD3 e CD4 e perda de expressão de CD20 e CD8 (40x).

CD3 CD20
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Fig.6. Na parte mais inferior do infiltrado observa-se moderada expressão de CD30 nas células linfóides 
atípicas e moderado índice de proliferação celular pelo Ki67.

Fig.7. A proliferação linfóide atípica é difusa no linfonodo inguinal esquerdo e apresenta células grandes 
atípicas que se destacam das demais na hematoxilina e eosina. O exame imuno-histoquímico apresentou 
resultados semelhantes aos das biópsias de pele, com predomínio de imunoexpressão de CD3 sobre CD 20.

CD30 Ki67

CD3 CD20
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Fig.8. Observou-se forte imunoexpressão de CD4 e CD43 e perda importante de expres-
são de  CD8 e CD7.
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Pacientes com múltiplos nevos melanocíticos adqui-
ridos e também aqueles que possuem nevos atípi-
cos sabidamente apresentam risco aumentado para 

desenvolvimento de melanoma. Em tempos em que a der-
matoscopia já é uma realidade global nos consultórios mé-
dicos, se faz importante reconhecer também quais caracte-
rísticas dermatoscópicas de nevos identificam os pacientes 
em maior risco de desenvolverem melanoma. 

Recentemente, tivemos a oportunidade de realizar pes-
quisa clínica sobre o tema no Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre. Entre 2017 a 2020, 120 pacientes com história prévia 
de melanoma e 120 controles foram avaliados, apresentan-
do no mínimo 10 nevos melanocíticos adquiridos. No estu-
do foi realizado o exame dermatológico geral e análise dos 
nevos melanocíticos com dermatoscopia digital (Fotofinder 
Systems). Foi realizada a contagem total de nevos corpo-
rais e também por cada área anatômica. Os nevos foram 
classificados em comuns e atípicos (seguindo os critérios 
diagnósticos para nevos atípicos do IARC) e, de acordo com 
o padrão dermatoscópico observado, em reticulares, globu-
lares, homogêneos e complexos. O padrão dermatoscópico 
complexo englobou os padrões reticular-globular, reticular-
-homogêneo e globular-homogêneo. Também foram ava-
liados os padrões dermatoscópicos globais presentes em 
ao menos 40% nos nevos comuns e nos nevos atípicos de 
cada paciente, na tentativa de encontrar diferenças entre o 
grupo melanoma versus o grupo controle. A distribuição do 
pigmento em cada nevo foi igualmente avaliada.

A amostra incluiu pacientes dos 22 aos 79 anos (me-
dia 52,67± desvio padrão 12,33), incluindo 168 mulheres 
(70%), fototipos de Fitzpatrick II (42,1%), III (49,6%), e IV 
(8,3%). O Breslow tumoral médio dos pacientes do grupo 
melanoma foi de 1,1mm ± (DP 1.6).

Os pacientes com melanoma apresentaram maior 
número total de nevos (p=0,002), de nevos comuns 
(p=0,007) e de nevos atípicos do que os controles 
(p0,001). Tanto o grupo melanoma quanto o controle 

apresentaram o padrão global reticular como o predo-
minante nos nevos comuns.

Algumas características dermatoscópicas diferiram na 
avaliação névica entre os grupos. A presença do padrão 
complexo nos nevos atípicos foi associada ao grupo melano-
ma (OR=2,87), reiterando dados observados em estudo pré-
vio de Lipoff et al que avaliou nevos do dorso e relacionou 
o padrão reticular-globular de nevos atípicos aos pacientes 
com melanoma (OR 2,9, p= 0,003).

Além disso pacientes que já haviam tido melanoma mos-
traram maior número de nevos comuns de padrão reticular 
no dorso (p=0,014) e nos membros inferiores (p=0,041) e de 
nevos atípicos de padrão reticular (p=0,01), reticular-homo-
gêneo (p=0,001) e reticular-globular (p=0,048) no dorso do 
que os controles. 

Quando foi realizada a análise da distribuição do pigmen-
to nos nevos, nevos com pigmento de distribuição multifo-
cal, tipicamente observado nos nevos atípicos, foram mais 
frequentes nos pacientes do grupo melanoma (OR 2,61).

Por fim, o estudo observou ainda que pacientes do grupo 
melanoma apresentavam maior variabilidade no padrão de 
nevos (≥ 3 padrões, com ao menos um nevo de cada padrão 
na análise de corpo inteiro) do que os pacientes do grupo 
controle (p<0,001).

Sendo assim, os dados do estudo apontam para a neces-
sidade de uma atenção especial a pacientes com múltiplos 
nevos reticulares no dorso e nos membros inferiores, bem 
como aos que apresentam nevos atípicos de padrão com-
plexo, em especial reticular, reticular-homogêneo e reticu-
lar globular no dorso por estarem potencialmente em maior 
risco de desenvolver melanoma.

O artigo do estudo foi publicado na revista Dermatology, 
e sua versão para leitura na íntegra já está disponível (Der-
moscopic Nevus Patterns Associated with Melanoma Pa-
tients. Dermatology 2022;238(4):670-676).

por Clarissa Prieto Herman Reinehr
e  Renato Marchiori Bakos

Pacientes com múltiplos nevos melanocíticos 
e atípicos que possuam mais de três padrões 
dermatoscópicos de nevos tem maior risco de 
desenvolver melanoma
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I nicialmente chamados de tumores de Spitz atípicos, 
nevo de Wiesner, BAPoma, MBAIT e nevo de Spitz com 
mutação do BAP1. Atualmente na Classificação de Tu-

mores de Pele da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
usa o termo tumores melanocíticos inativados por BAP1 
(BIMTs) [1]

Os tumores melanocíticos cutâneos com mutação do 
BAP1 (BRCA1-associated protein) se apresentam em sua 
maioria em forma de lesão única, esporádica e em ge-
ral de evolução benigna. Entretanto, as lesões múltiplas 
costumam representar uma manifestação precoce da 
síndrome autossômica dominante (BAP1-TPDS) em que 
há predisposição do desenvolvimento de tumores como 
mesotelioma, melanoma cutâneo, melanoma uveal, carci-
noma renal, carcinoma basocelular, carcinoma hepatoce-
lular e colangiocarcinoma. 

Estima-se que os BIMTs ocorram em 75% dos pacientes 
com BAP1-TPDS e surgem mais precocemente do que ou-
tros tumores associados ao BAP1 [2]. Alguns autores suge-
rem que o teste genético para mutações germinativas BAP1 
deve ser considerado para pacientes com lesão única de 
BIMTs e história familiar de algum dos tumores associados 
à síndrome, ou dois ou mais BIMTs 

Independente se esporádicos ou associados à alterações 
germinativas, as lesões apresentam características clínicas 
e histológicas idênticas. Macroscopicamente são pápulas 
normocrômicas ou eritemato acastanhadas, semelhantes a 
um nevo intradérmico ou um fibroma, sem achados derma-
toscópicos específicos(3).

Histologicamente são classificados como tumores 
melanocíticos combinados, ou seja lesões melano-
cíticas compostas por mais de um fenótipo celular. O 
primeiro grupo celular é composto por melanócitos 
modificados maduros, como no nevo melanocítico in-
tradérmico comum. O segundo por melanócitos epite-
lioides de tamanho variado com citoplasma anfofílico, 
núcleo vesiculoso e nucléolo proeminente que se as-
semelham às células do nevo de Spitz. Entretanto não 
há outras características de lesões Spitizoides como 
hiperplasia epidérmica, hipergranulose, fendas arte-
factuais ao redor dos ninhos melanocíticos da junção 
dermo epidérmica e corpos de Kamino. Esses tumores 
são predominantemente intradérmicos.

A pesquisa da perda de expressão do BAP1 pode ser 
realizada por imunohistoquímica ou outros testes mo-
leculares. Apenas o componente constituído por mela-
nócitos epitelioides exibe perda da expressão do BAP1 
no exame imunohistoquímico, sendo as células do nevo 
comum o controle positivo da reação. Outra alteração 
molecular desta lesão é a presença de mutação do gene 
BRAFv600, o que ajuda no diagnóstico diferencial dos 
tumores de Spitz, que usualmente não apresentam esta 
alteração. 

As fotos apresentadas são de uma paciente de 27 
anos, com história familiar de mesotelioma, 3 melano-
mas prévios. Refere ter a lesão na mão desde a infância, 
assintomática e sem modificações. A exérese da lesão 
foi devido a trauma frequente no local e o diagnóstico 
foi de BIMT.

por Rute Lellis e Mariana Petaccia de Macedo

Tumores melanocíticos BAP-1 
inativado (BIMTs)
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Imagem 1: Aspecto clínico do BIMT: Pápula leve-
mente eritematosa assintomática.

Imagem 3: Presença de dois tipos celulares inde-
pendentes: melanócitos pequenos semelhantes 
ao de um nevo melanocítico intradérmico comum 
(direita) e  melanócitos epitelioides grandes e po-
limorfos (esquerda).

Imagem 5: Padrão de imunohistoquímica nos 
dois tipos celulares: BAP1 positivo padrão 
nuclear no componente semelhante a nevo 
melanocítico intradérmico comum (direita). 
As células epitelioides têm marcação negati-
va nuclear (esquerda).

Imagem 2: Nevo combinado com BAP1 inativado: 
Não há hiperplasia epidérmica e a proliferação 
melanocítica é dérmica. Na periferia da lesão, no-
ta-se melanócitos menores (direita).

Imagem 4 : As células spitzoides são os me-
lanócitos com citoplasma amplo anfofítico, 
núcleos polimorfos e nucléolos evidentes. 
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N 
o dia 4 de outubro de 2022 o pembrolizu-
mabe recebeu aprovação pela ANVISA para 
a indicação de uso em adjuvância de melano-
ma com estádio II de alto risco (IIB e IIC) após 

ressecção cirúrgica completa. Nos Estados Unidos, o FDA 
já havia aprovado esta indicação em dezembro de 2021. 

A eficácia desta indicação foi avaliada no KEYNOTE-716, 
um estudo multicêntrico (vários centros no Brasil tam-
bém incluíram pacientes), randomizado (1:1), duplo-cego, 
placebo controlado em pacientes com melanoma estádio 
IIB ou IIC completamente ressecado. Um total de 976 pa-
cientes foram randomizados para pembrolizumabe 200mg 
ou 2mg/kg (na população pediátrica) endovenoso a cada 
3 semanas ou placebo por até um ano ou até recorrência 
ou toxicidade inaceitável. O principal indicador de eficácia 
do estudo foi a sobrevida livre de recidiva (SLR) avaliada 
pelo investigador, que mostrou em sua primeira análise 
interina uma redução de 35% em comparação com place-
bo (HR 0.65, p=0.0066). Na segunda análise interina, com 

seguimento mediano de 20.9 meses, a redução foi de 39% 
(HR 0.61), com uma taxa de SLR aos 18 meses de 77% para 
o placebo e 85.8% para o pembrolizumabe. A mediana de 
SLR ainda não foi alcançada. O padrão de segurança foi 
compatível com estudos prévios, com 16% dos pacientes 
apresentando toxicidade graus 3-4 relacionada ao trata-
mento com pembrolizumabe versus 4% no grupo placebo. 
Estes dados foram recentemente publicados (Lancet. 2022 
Apr 30;399(10336):1718-1729).

Embora ainda não tenhamos dados de sobrevida global 
disponíveis, na ASCO 2022 (LBA9500) foram apresentados 
os dados de sobrevida livre de metástases à distância, evi-
denciando também uma redução significativa de 36% em 
comparação com placebo (HR 0.64, p=0.0029). 

Este conjunto de dados demonstra que o pembrolizu-
mabe pode ser a partir de agora oferecido como opção de 
tratamento adjuvante aos pacientes com melanoma está-
dio II de alto risco. l

por Rodrigo Villarroel

Pembrolizumabe aprovado no Brasil 
para tratamento adjuvante em
Melanoma Estadio II
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Inicio essa coluna parabenizando a todos que estão en-
volvidos na atual gestão do GBM pela excelência dos 
trabalhos apresentados até o momento. Não canso de 

receber elogios pelos eventos locais em diversas cidades já 
contempladas, pelo simpósio regional realizado em Porto 
Alegre, juntamente com a jornada de dermatologia de Porto 
Alegre e os fascinantes eventos on-line (GBM TALK – Tumor 
Board), abordando os mais variados temas da oncologia 
cutânea, sempre com o olhar interdisciplinar.

Os serviços prestados pela gestão do Dr Renato Bakos e 
equipe não param por aí. Estamos em fase final de atuali-
zação do nosso “Manual de Recomendações em Melano-
ma”, bem como as cartilhas de manejo nos Carcinomas ba-
socelulares, Carcinomas escamosos da pele e Carcinomas 
de Células de Merkel, levando conhecimentos científicos 
de alto nível para todos os associados e amantes da onco-
logia cutânea. 

Ainda no rol de ações planejadas pela diretoria, encontra-
-se em fase final de conclusão a proposta de atualização do 
nosso estatuto social e o tão sonhado REGISTRO NACIONAL 
DE MELANOMA DO GBM, que promete ser um marco na his-
tória do nosso grupo, trazendo uma contribuição sem prece-
dentes para a epidemiologia da doença no nosso país. 

Queria enaltecer de forma especial o Dr. Felice Ricardi, 
que vem se destacando como editor do boletim, totalmente 
empenhado no intuito de trazer esse periódico atualizado e 
com temas de grande interesse e relevância para todos nós. 
Prova disso é a atual edição que traz matérias empolgantes, 
como “o algoritmo de conduta em melanoma do futuro”, 
muito bem escrita pelo Dr Eduardo Bertolli. A contribuição 
excepcional da dupla Rute Lellis e Mariana Petaccia com o 
tema “tumores melanocíticos BAP-1 inativado. A visão aten-
ta dos experts Renato Bakos e Clarissa Pietro sobre o risco 
de melanoma em pacientes com múltiplos nevos atípicos 
com três ou mais padrões dermatoscópicos. Um relato de 
caso de apresentação clássica e rara de Síndrome de Sézary, 
descrito pela Dra Maíra e ainda a participação honrosa da 
enfermeira Fernanda Pautasso com o tema “Navegação de 

Pacientes Oncológicos: o papel do enfermeiro navegador 
para o cuidado centrado no paciente”.

Outro ponto que merece destaque é o empenho do Dr Mi-
guel Brandão, que vem trabalhando intensamente no pla-
nejamento da Conferência Brasileira Sobre Melanoma em 
agosto de 2023 na bela cidade de Salvador-BA, prometendo 
ser uma das melhores de todos os tempos. Vale a pena blo-
quear a agenda para conferir de perto. 

 Por fim encerro essa coluna, na qualidade de Ombudsman 
da gestão 2022-2023, comunicando a todos os associados, 
que permaneço com a disponibilidade de recepcionar su-
gestões, críticas e ajudas que possam fazer do GBM uma 
instituição ainda mais querida e justa, através dos e-mails: 
boletim@gbm.org.br ou fcavarsa@yahoo.com.br l 

Ombudsman
por Dr. Flávio Cavarsan

Bailando no ar, gemia inquieto vaga-lume:
— “Quem me dera que fosse aquela loura 
estrela,
Que arde no eterno azul, como uma eterna 
vela! “
Mas a estrela, fitando a lua, com ciúme:
— “Pudesse eu copiar o transparente lume,
Que, da grega coluna à gótica janela,
Contemplou, suspirosa, a fronte amada e 
bela! “
Mas a lua, fitando o sol, com azedume:
— “Mísera! tivesse eu aquela enorme, 
aquela
Claridade imortal, que toda a luz resume!”
Mas o sol, inclinando a rútila capela:
— “Pesa-me esta brilhante auréola de 
nume…
Enfara-me esta azul e desmedida umbela…
Por que não nasci eu um simples vaga-lu-
me?”

Machado de Assis 
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N 
os dias 3 a 5 de agosto de 2023 a cidade de  
Salvador – Bahia, receberá a 15ª Conferência 
Brasileira sobre Melanoma, no Hotel DeVille 
Prime. Um hotel de categoria premium, loca-

lizado em Itapuã, o que garante sossego e muito con-
tato com a natureza, além do fácil acesso ao centro da 
cidade (setor histórico).

O centro de convenções Deville, um dos maiores lo-
cais de eventos do Nordeste, tem capacidade para até 
1.300 pessoas e ainda apresenta a possibilidade de 
montagem de diversas salas moduláveis, permitindo 
assim o máximo de flexibilidade para atender com mui-
to conforto os participantes da Conferencia.

Estamos trabalhando para oferecer um excelente 
congresso, com uma programação que incluirá cursos 
pré-conferência, palestras magnas e simpósios satéli-
te. Contará ainda com a apresentação de trabalhos em 
forma de pôsteres eletrônicos com a publicação de to-
dos no Boletim do GBM e premiação dos três melhores 
trabalhos em duas áreas: clínica e investigativa.

Lembrando que será sorteado para os participantes 
presentes no evento,  um final de semana no Hotel Pa-
tachocas, um hotel de padrão internacional, situado 
em uma antiga fazenda de cocos à beira-mar com uma 
extensa faixa de areia clara e um mar de águas calmas 
e cristalinas localizado na paradisíaca quarta praia em 
Morro de São Paulo – Bahia. 

Visitar Salvador, conhecer suas belezas, mistérios e 
sua história é viver uma experiência fascinante e ines-
quecível. Nos encontramos lá!l

15ª Conferência Brasileira 
sobre Melanoma

Hotel Deville, Salvador - BA

Patachocas Hotel, Morro de São Paulo - BA

Elevador Lacerda, Salvador - BA
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