
A incidência do melanoma cutâneo está aumentando.  
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O que é o melanoma?

O melanoma cutâneo é  um tipo  de  câncer  de pele.   Ele  se  origina
no melanócito, célula responsável pela produção de melanina.  A melanina é
o  pigmento responsável  pelo  tom  de  cor  da  nossa  pele  e  tem  como
principal função  proteger  as  células  da  pele  do  dano  causado
pela radiação ultravioleta, principalmente encontrada na luz solar. 

Adicione uma barra

lateral ou citação aqui
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Quais os fatores que podem aumentar o risco de ter melanoma?

Existem dois tipos principais de fatores de risco do melanoma: os fatores da

natureza e os fatores da pessoa.   O principal fator de risco da natureza é a radiação

ultravioleta da luz solar.  

Em  relação  a  pessoa,  os  principais  fatores  de  risco  estão  relacionados

as características físicas.   As pessoas de pele clara, olhos azuis e cabelos loiros são as

pessoas de maior risco, assim como aquelas pessoas que quando ficam expostas ao sol se

queimam e não bronzeiam.  Menos de 10% dos melanomas são genéticos. 
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Como é possível prevenir o melanoma?

Quais os hábitos que devemos adotar para se prevenir desse tipo 

de câncer?

     Além do protetor, medidas como exposição adequada ao sol podem ser adotadas.

Evitar  a  exposição  no horário  mais  intenso  da  radiação (10h `as  16h)  ou  procurar

sombras  (não ficar  exposto diretamente),  usar chapéus com abas largas,  óculos com

filtro UV e roupas com tecido que também apresentem esse filtro.

Como escolher um protetor solar?

      O protetor ideal deve ter amplo espectro, ou seja, que proteja tanto contra os raios

UVA (presentes durante todo o dia), quanto os raios UVB (que têm pico de incidência

entre 10h e 16h), e com fator de proteção de no mínimo 30. Vale ressaltar a importância

de ser aplicado diariamente, mesmo em dias nublados, e reaplicar a cada 2 horas.  
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Quais são os sinais e sintomas?

Como identificar o melanoma?

     O melanoma pode ser suspeitado facilmente por qualquer pessoa. Para isso é preciso

conhecer a sua pele ou a pele do(a) companheiro(a). Qualquer pinta que surge ou sinal

que mude suas características devem ser consideradas lesões suspeitas e a pessoa deve

procurar um médico especialista para se fazer o diagnóstico.  

Como usar o teste ABCDE para detecção do melanoma?

     O método ABCDE é muito simples e útil para se reconhecer a gravidade de uma
pinta.   Ele  se baseia nas características da pinta ou mancha; e qualquer pessoa, não
precisa ser médico, pode fazer o diagnóstico clínico utilizando o método ABCDE. Quais
são estas características? 

Primeiro:  Observar  os  maiores  diâmetros  da  pinta  ou  mancha.   Elas são  simétricas
ou Assimétricas?

Segundo: Observar os bordos da pinta ou mancha. Elas apresentam Bordos regulares ou
irregulares?

Terceiro: Observar as cores da pinta ou mancha. Existe mais de uma Cor? 

Quarto: Observar o diâmetro da pinta ou mancha.  O Diâmetro é maior que 6mm?

Quinto:  Observar  a evolução  da  pinta  ou  mancha.   A  pinta  apresentou
alguma Evolução, mudança de aspecto ou crescimento?

     Diante de uma pinta ou mancha com algumas dessas características do ABCDE, a
pessoa deve ser orientada a procurar um especialista para o correto diagnóstico.
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    Quais exames são utilizados para investigar o melanoma?

Tomografia
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Qual exame confirma o melanoma?

Diagnóstico do melanoma

     Diante  de  um sinal  suspeito  de  melanoma,  a  pessoa  deve  procurar  um médico

especialista  para  a  realização  de  uma  biópsia.   A  biópsia  é  um procedimento

cirúrgico realizado no próprio consultório, com anestesia local, que consiste na remoção

de  um  fragmento  (ou  de  toda) da  lesão.   Esse  material  é  avaliado  por  um  médico

patologista que irá emitir o laudo histopatológico que definirá o diagnóstico. A maioria

das  manchas  ou  pintas  são lesões  benignas  conhecidas  como  NEVOS.   No  entanto,

algumas dessas pintas quando expostas à radiação ultravioleta de forma constante e

intermitente podem se transformar em melanoma.

     O melanoma cutâneo apresenta quatro formas clínicas principais.   O melanoma de

disseminação  superficial,  o  melanoma  nodular,  o  lentigo  maligno  melanoma  e  o

melanoma  acrolentiginoso.   Além  destes,  existe também  o  melanoma  amelanótico,  o

melanoma desmoplásico e o melanoma de células fusiformes.   Em relação ao local de

origem, o melanoma pode surgir nas meninges, no olho e nas mucosas de órgãos interno

e são chamados respectivamente de melanoma de meninge, ocular e de mucosa.
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Quando indicar a biópsia do linfonodo sentinela?

      O primeiro local mais comum de recidiva nos pacientes com melanoma,

inicialmente tratados apenas com ressecção local alargada da lesão primária

é  a  metástase  linfonodal.  Esses  pacientes  são  geralmente  tratados  com

linfadenectomia com intenção curativa e para promover o controle regional

da doença. A taxa de recidiva linfonodal pós linfadenectomia em pacientes

com doença clinicamente diagnosticada varia de 9% a 50%, e depende de

vários fatores, incluindo a cadeia linfonodal de origem, número e tamanho

dos  linfonodos  envolvidos  e  a  presença  de  envolvimento  da  cápsula

linfonodal. 

      O tratamento cirúrgico da recidiva regional é mais difícil e pode ser fonte

significativa de morbidade na forma de dor, ulceração, envolvimento neural e

vascular e sangramento. Ao contrário, a taxa de recidiva linfonodal quando a

linfadenectomia é realizada para doença microscópica é menor que 10% e

provavelmente muito menor quando a linfadenectomia for seguida da biópsia

do linfonodo sentinela positivo. Esse aumento da taxa de controle regional do

paciente com melanoma quando a linfadenectomia é realizada precocemente

para doença metastática microscópica sustenta o uso da biópsia do linfonodo

sentinela para pacientes com melanoma estágio I e II.  No presente, além de

maior controle regional com o tratamento cirúrgico temos a possibilidade do

tratamento adjuvante com imunoterapia.

      Os critérios que utilizamos para indicar a biópsia do linfonodo são:

Breslow  0,8 mm

Breslow  0,8 mm com ulceração

Outros  critérios  de  pior  prognóstico  da  lesão  primária  podem ser

utilizados para indicar a biópsia.
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