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INTRODUÇÃO

O melanoma cutâneo é um tipo de neoplasia maligna que corresponde a 5% dos cânceres de pele e é subdividido em
quatro tipos. Dentre eles, o Melanoma Lentiginoso Acral (MLA) que é a entidade mais rara, correspondendo de 2 a 8%
dos casos de melanoma.
O MLA acomete preferencialmente regiões palmo-plantares, mucosas e extremidades digitais; não manifesta predileção
por sexo, é mais frequente na sétima década de vida e, dentre os subtipos, é o que predomina em indivíduos não brancos
(35 a 60%).
Não se sabe ao certo a patogenia do MLA, e esta não parece relacionada a nevos melanocíticos precursores. A lesão
apresenta crescimento insidioso, o comportamento biológico depende de fatores como profundidade de infiltração,
ulceração, invasão de vasos sanguíneos e linfáticos, além de comprometimento neural.
Em relação à metástase em pacientes com melanoma, o comprometimento linfonodal é o principal fator prognóstico.

OBJETIVO

Relatar um caso de MLA em paciente de raça branca.

MÉTODO

Estudo descritivo e documental constando de relato de caso a partir dos dados do prontuário e análise de imagens
cirúrgicas, além de revisão de literatura nas bases de dados eletrônicas. Não sendo submetido à análise do Comitê de
Ética e Pesquisa.



DESCRIÇÃO DO CASO

Masculino, 63 anos, branco, natural e residente de São João da Barra, apresentando lesão irregular, ulcerada,
hiperpigmentada em planta do pé esquerdo com seis meses de evolução, progredindo com linfonodomegalia
inguinocrural esquerda sendo avaliado pelo serviço de dermatologia do Hospital Escola Álvaro Alvim. Estudo
histopatológico revelou MLA Clark V; Breslow 3,0 cm. Paciente foi referido à cirurgia oncológica e submetido a ressecção
ampla da região plantar, linfadenectomia inguinoilíaca esquerda e enxerto dermo-epidérmico plantar. Pós-operatório sem
intercorrências. Em acompanhamento pela oncologia clínica.

DISCUSSÃO
As lesões melanocíticas devem ser observadas sob diversos aspectos, como alterações de cor, tamanho, forma e
superfície. Também se analisa a velocidade de crescimento, descamação, ulceração, sangramento, prurido, dor e
desenvolvimento de áreas de pápulas ou nódulos sobre máculas pigmentadas.
O tratamento do Melanoma Lentiginoso Acral (MLA) é cirúrgico e realizado por meio da ressecção e/ou reconstrução. A
ressecção tem como meta curar, evitar a reincidência local e a amputação desnecessária. Já a reconstrução é um
método que utiliza cirurgias com enxerto.
É recomendada a excisão completa da lesão do MLA, com margem cirúrgica de acordo com índice de Breslow, o qual
está relacionado com a espessura vertical da neoplasia. Além disso, é importante avaliar o nível de Clark que determina
a invasão tumoral.
Outro ponto importante e, padrão em melanoma acral, é a avaliação do envolvimento linfonodal, afim de se evitar
linfadenectomias radicais desnecessárias diminuindo a morbidade no tratamento. O comprometimento linfonodal ocorre
em 20% dos pacientes com Breslow de 1 a 4 mm.
Uma vez diagnosticado um paciente com melanoma, este deve seguir um controle médico periódico que visa detectar
precocemente uma reincidiva da doença e detectar um possível segundo melanoma.



CONCLUSÃO

A exposição desse relato evidencia um caso de Melanoma Lentiginoso Acral (MAL) em paciente de raça branca, o que
segundo a literatura é infrequente. Assim sendo, de maneira geral, o MAL é de importância epidemiológica, necessitando de
melhor avaliação, uma vez que a lesão é prevalente em região plantar, sendo sua observação negligenciada, o que contribui
para progressão das lesões para formas mais invasivas e para um pior prognóstico, o que faz necessário procedimentos
cirúrgicos radicais.
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