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RESUMO 
 

 

Introdução: A ausência de pigmentação em melanomas pode levar a um 

atraso no diagnóstico e pior prognóstico. Não há estudo comparando o 

melanoma amelanótico com o pigmentado utilizando escore de propensão. 

Objetivo: Analisar características histopatológicas, intervalo livre de 

doença e sobrevida em pacientes com melanoma amelanótico e 

pigmentado. Métodos: Uma busca foi realizada no período de 1991 a 2010. 

Melanomas primários foram definidos como amelanóticos baseados na 

histopatologia e comparados com pigmentados. Utilizando o escore de 

propensão, um grupo controle (pigmentado) foi criado, garantindo um 

equilíbrio entre os dois grupos. A regressão de Cox univariada e 

multivariada foram realizadas para identificar os preditores de sobrevida 

global e intervalo livre de doença. Resultados: Foram identificados 464 

casos de melanoma amelanótico e 21.697 pigmentados, representando 

2.1%. O melanoma amelanótico foi mais comum em indivíduos idosos 

(odds ratio (OR)= 1.42 acima de 65 anos), mais associados a tumores 

primários de cabeça e pescoço (OR= 1.73), espessura de Breslow maior 

(OR= 3.71 acima de 2 mm), ulceração (OR= 3.26), mitoses presentes (OR= 

5.76), e os seguintes subtipos: nodular, acral e desmoplástico (OR= 3.84, 

2.74 e 2.58 respectivamente). Na regressão multivariada não houve 

diferença no intervalo livre de doença (Hazard Ratio= 0.83, IC95% = 0.66, 

1.05; p= 0.13), porém pacientes com melanoma amelanótico apresentaram 

uma melhor sobrevida global (Hazard Ratio= 0.76, IC95%= 0.60, 0.96; p= 

0.02) comparada com o pigmentado. Conclusão: O melanoma amelanótico 

apresentou as características histopatológicas já descritas na literatura. 

Houve uma sobrevida maior de pacientes com melanoma amelanótico 

quando comparados com melanoma pigmentado. 
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ABSTRACT 
 

 

Background: The absence of pigmentation in melanomas may lead to a 

delay in diagnosis and a worse prognosis. There are no studies comparing 

amelanotic melanoma with pigmented melanoma using the propensity 

score. Objective: Analyze histopathological characteristics, disease free 

interval and survival in patients with amelanotic and pigmented melanoma. 

Methods: A search was performed from 1991 to 2010. Primary melanomas 

were defined as amelanotic based on histopathology and compared with 

pigmented melanomas. Using the propensity score, a control (pigmented) 

group was created, ensuring a balance between the two groups. Univariate 

and multivariate Cox regression were performed to identify predictors of 

overall survival and disease free interval. Results: There were 464 cases of 

amelanotic melanoma and 21,697 pimented melanoma, thus an incidence 

of 2.1%. Amelanotic melanoma was more common in elderly individuals 

(odds ratio (OR) = 1.42 older than 65), more associated with primary head 

and neck tumors (OR = 1.73), greater Breslow thickness (OR = 3.71 above 

2 mm), ulceration (OR = 3.26), mitoses (OR = 5.76), and the following 

subtypes: nodular, acral and desmoplastic (OR = 3.84, 2.74 and 2.58 

respectively).On multivariate regression there was no difference in the 

disease free interval (Hazard Ratio = 0.83, 95% CI = 0.66, 1.05, p = 0.13), 

but patients with amelanotic melanoma had a better overall survival 

(Hazard Ratio = 0.76, 95% CI = 0.60, 0.96, p = 0.02) compared to 

pigmented. Conclusion: Amelanotic melanoma presented the same 

histopathological characteristics previously described in the literature. 

Patients with amelanotic melanoma had a better survival when compared to 

pigmented melanoma. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Melanoma é a neoplasia primária que tem origem no melanócito. 

Esta neoplasia representa apenas 1% de todos os cânceres de pele, porém é 

responsável pela vasta maioria das mortes relacionadas ao câncer de pele 

(American Cancer Society-ACS, 2016).  

O melanoma é muito mais comum em indivíduos brancos. Nos 

Estados Unidos, a incidência em brancos não hispânicos é de 25:100.000 

enquanto que em indivíduos negros a incidência é de 1:100.000 (ACS, 

2016). 

A incidência da doença nos Estados Unidos foi reportada em 6 casos 

por 100.000 habitantes no começo da década de 70 e de 18 casos por 

100.000 habitantes no começo dos anos 2000, demonstrando um aumento 

de três vezes no período (GELLER et al., 2002). No mesmo período, as 

incidências cresceram de forma muito semelhante na região central da 

Europa (GARBE & BLUM, 2001). Entretanto, nos anos mais recentes, os 

dados indicam que em alguns países como os Estados Unidos e a Austrália, 

a incidência está em um platô ou até mesmo diminuindo na população 

abaixo dos 50 anos (AIHW, 2014; ACS, 2016). Em diversos países, existe 

uma tendência de diagnóstico da lesão em uma fase mais precoce, quando a 

espessura do tumor é menor (GARBE, MCLEOD, BUETTNER, 2000; 

BUETTNER et al., 2005), especialmente nos pacientes mais jovens. 

Infelizmente em pacientes idosos, o diagnóstico precoce muitas vezes não 

tem sido a realidade (LASITHIOTAKIS et al., 2008). 

Os fatores de risco mais importantes para melanoma são uma história 

familial da doença, múltiplos nevos benignos ou atípicos e um melanoma 
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prévio. Imunossupressão, sensibilidade maior ao sol, ou seja, indivíduos 

loiros ou ruivos que se queimam com facilidade e tem dificuldade de se 

bronzear, e histórico de exposição ultravioleta são fatores adicionais 

(MILLER & MIHM, 2006). 

O risco total de uma pessoa desenvolver melanoma é determinado 

por uma interação entre fatores genéticos e exposição ao sol (JHAPPAN, 

NOONAN, MERLINO, 2003). Diferentemente dos outros tipos de câncer 

de pele, que estão associados com a exposição cumulativa total à radiação 

ultravioleta, o melanoma está associado a uma exposição intermitente 

intensa. Assim, o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular 

ocorrem mais comumente em áreas do corpo mais expostas ao sol como o 

rosto, antebraço e dorso da mão e em pessoas com histórico de exposição 

contínua ao sol. Por sua vez, o melanoma ocorre com maior frequência em 

áreas não tão usualmente expostas ao sol como a região do dorso e das 

pernas, e é mais comum em pessoas que trabalham em lugares fechados 

cuja exposição ao sol é limitada aos finais de semana e férias, ou seja, com 

exposição intermitente e histórico de queimaduras solares (GILCHREST et 

al., 1999; GANDINI et al., 2005a). 

A sobrevida do melanoma é notavelmente favorável: 92% em 5 anos 

e 89% em 10 anos. Entretanto, isso se deve à maioria dos casos 

diagnosticados nas fases iniciais, que representam 84% dos casos com 98% 

de sobrevida em 5 anos. Já em casos mais avançados, a sobrevida em 5 

anos é marcadamente menor, sendo de 63% em metástases regionais e 17% 

em metástases a distância (ACS, 2016). O fator mais importante para o 

tratamento bem sucedido portanto é o diagnóstico precoce, fase em que a 

possibilidade de cura é maior. A maioria dos melanomas pode ser 

diagnosticado clinicamente e diversas características estão presentes e se 
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fazem reconhecíveis na lesão: assimetria, irregularidade de bordas, 

variedade de cores e um diâmetro maior que 6 mm. Essas características 

compoem a chamada regra do ABCD, criada para facilitar o diagnóstico 

(FRIEDMAN, RIGEL, KOPF, 1985). Adicionalmente, qualquer mudança 

em um nevo ou lesão pré existente devem levantar a suspeita clínica já que 

alguns melanomas não apresentam as características clássicas. Cerca de 5% 

dos melanomas não são pigmentados (THOMPSON, SCOLYER, 

KEFFORD, 2005), e como consequência, podem ser confundidos com 

outras lesões de pele como carcinomas basocelulares, carcinomas 

espinocelulares, ceratoses seborreicas, lesões inflamatórias benignas ou até 

mesmo verrugas comuns. 

O melanoma se divide em 4 subtipos histopatológicos mais 

frequentes: disseminativo superficial que representa cerca de 60% dos 

casos, seguido pelo melanoma nodular que por sua vez é responsável por 

cerca de 20% dos casos, o lentigo maligno melanoma representando em 

torno de 10% e o acral lentiginoso com 5% (GARBE & LEITER, 2009).  

O subtipo nodular, caracterizado pela ausência da fase de 

crescimento horizontal, possuindo somente a fase de crescimento vertical e 

portanto possuindo um pior prognóstico, está mais comumente associado a 

melanomas amelanóticos. Por sua vez, melanomas de subtipo 

disseminativo superficial, caracterizados pela fase de crescimento 

horizontal e portanto um melhor prognóstico, estão mais associados a 

melanomas pigmentados (CHAMBERLAIN, FRITSCHI, KELLY, 2003). 

Melanomas nodulares, frequentemente não preenchem os critérios da regra 

do ABCD, e podem ser difíceis de serem reconhecidos na fase inicial de 

sua apresentação (CHAMBERLAIN et al., 2003). 
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A associação do melanoma amelanótico com piores fatores 

prognósticos em relação ao melanoma pigmentado e a ausência de 

literatura utilizando o escore de propensão para análise da sobrevida e 

intervalo livre da doença, levou os autores deste estudo a comparar a 

evolução da doença em ambos os tipos de melanoma. 
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2 OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisar características histopatológicas, intervalo livre de 

doença e a sobrevida de pacientes portadores de melanoma 

amelanótico versus pigmentado. 
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3 LITERATURA 

 

 

CLARK et al. (1969) publicaram uma série retrospectiva de casos 

em que avaliaram a porcentagem de melanomas amelanóticos. A definição 

de amelanótico foi histopatológica: se nenhum pigmento fosse observado 

no aumento de 400x a lesão seria classificada como amelanótica. Em 16 

dos 197 (8,1%) melanomas não havia pigmento presente na lâmina. Os 

autores comentaram que a definição sobre o que é um melanoma 

amelanótico não é fácil e para fins práticos pode ser impossível. Finalmente 

ressaltaram que não haviam lesões primárias neste grupo que foram 

julgadas totalmente livres de pigmento. 

HUVOS, SHAH, GOLDSMITH (1972) em uma série de 

retrospectiva de casos, reportaram que 28 dos 1483 melanomas eram 

amelanóticos (1,9%). O tumor primário não foi encontrado em cerca de um 

terço dos casos e não houve predileção por nenhum sítio anatômico. Os 

autores sugeriram que os melanomas amelanóticos foram 

consideravelmente mais agressivos e carregaram consigo um pior 

prognóstico do que os pigmentados. 

LARSEN & GRUDE (1978) realizaram um estudo restrospectivo 

histológico de 669 casos de melanomas primários em estadio clínico I, 

analisando a sobrevida. Foram encontrados 101 casos de melanomas 

amelanóticos, revelando uma incidência de 15,3%. A pigmentação foi 

graduada de zero a três. A classificação zero correspondia a casos em que 

não havia a presença de grânulos de pigmentação no citoplasma de células 

tumorais no aumento de 400x, porém sem pigmentação especial para 
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melanina. Nem mesmo a pigmentação de áreas adjacentes ou não invasivas 

do tumor era permitida. Casos com discreta pigmentação na área tumoral 

foram classificados como grau um, enquanto grau dois correspondia a 

lesões em que todas as partes do tumor estavam ligeiramente ou 

moderadamente pigmentadas. Casos com uma pigmentação intensa, 

localizada ou difusa foram classificados como grau três. Os melanomas 

com grau dois e três tiveram melhor prognóstico do que os de grau um ou 

zero, sendo que a sobrevida em 5 e 10 anos foi significantemente pior nos 

melanomas amelanóticos. A diferença desapareceu entretanto se apenas os 

melanomas amelanóticos eram considerados. Os autores concluíram que os 

achados vão ao encontro do que já havia sido descrito na literatura: os 

melanomas amelanóticos mostraram importante atipia, alta taxa mitótica e 

a tendência de se apresentar na forma de melanoma nodular, enquanto que 

os melanomas pigmentados estavam associados a menos atipia, menor 

número de mitoses e mais associados ao lentigo maligno melanoma. 

BALCH et al. (1978) realizaram uma análise multifatorial, utilizando 

a regressão logística multivariada de Cox, para determinar as variáveis 

prognósticas mais importantes em 339 pacientes entre 1960 e 1977. Os 

dados foram coletados retrospectivamente e também de forma prospectiva. 

Foram encontrados 30 casos (15,3%) de melanomas amelanóticos. O 

critério para estabelecer se um melanoma era amelanótico foi 

histopatológico: lesões foram classificadas como não pigmentadas se 

virtualmente nenhuma célula contivesse melanina no seu citoplasma. A 

sobrevida em cinco anos de pacientes com lesões amelanóticas foi de 36% 

enquanto a sobrevida dos pacientes com lesões pigmentadas foi de 69% 

(p=0.006). A falta de pigmentação ocorria mais frequentemente em lesões 

mais espessas (p=0.05) e foi um determinante adverso para a sobrevida, 
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porém, na análise multivariada, a falta de pigmentação foi uma variável 

secundária que se correlacionava com lesões mais espessas. 

SØNDERGAARD & SCHOU (1985) realizaram uma análise 

multifatorial em que foram incluídos 2012 pacientes. O estudo 

retrospectivo incluiu casos de 1949 a 1978 em que o melanoma primário 

estava disponível para reavaliação microscópica. Todas as lesões avaliadas 

apresentavam invasão dérmica. Após a cirurgia os pacientes foram 

seguidos clinicamente em intervalos regulares por pelo menos 10 anos. A 

incidência de melanomas amelanóticos foi de 431 casos, 21,4%. A 

pigmentação foi registrada em uma escala de um a quatro: nenhuma, 

discreta, moderada, marcada ou extraordinariamente marcada. A 

pigmentação não mostrou significância prognóstica quando outras 

características clinico patológicas foram levadas em consideração na 

análise multivariada. 

BARNHILL & FINE (1996) desenvolveram um modelo prognóstico 

com morte como desfecho para uma população de 548 pacientes com 

melanoma localizado. Somente pacientes com lesões invasivas (estadio I), 

que morreram da doença ou foram seguidos por pelo menos cinco anos, 

foram estudados. As lesões foram diagnosticadas entre 1987 e 1989. Houve 

uma incidência de 40 casos de melanoma amelanótico, representando 7,4% 

dos casos totais. A definição do que era um melanoma amelanótico foi 

histopatológica, e a lesão foi considerada pigmentada quando qualquer 

pigmento foi observado no componente dermico invasivo. Na análise 

univariada não houve diferença na sobrevida em 5 anos, tampouco houve 

diferença na análise multivariada. 
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GUALANDRI, BETTI, CROSTI (2009) avaliaram as características 

clínicas de 36 casos de melanoma amelanótico entre 1995 e 2006 e 

investigaram a relação entre os subtipos histológicos e o atraso no 

diagnóstico. Os melanomas amelanóticos representaram 7,2% de um total 

de 500 melanomas. A avaliação para definição de lesão amelanótica foi 

clínica, e os autores informaram que apenas melanomas “verdadeiramente 

amelanóticos” foram considerados, porém não descreveram detalhes dessa 

definição. Os autores incluíram na casuística 5 casos de melanomas 

considerados metastáticos. Os melanomas amelanóticos tiveram uma maior 

associação com o subtipo nodular e um maior espessura de Breslow 

(excluindo os casos metastáticos). O intervalo até o diagnóstico, medido 

como o número de dias entre a primeira vez que a lesão foi notada e o dia 

da biópsia, foi semelhante para lesões pigmentadas e amelanóticas. Os 

autores comentaram que a maior espessura de Breslow associada aos 

subtipos nodulares aparentemente não ocorreu devido a um atraso no 

diagnóstico, porém especularam que poderia refletir uma habilidade 

intrínseca dessas lesões em crescer verticalmente. 

CHEUNG et al. (2012) analisaram retrospectivamente 75 casos de 

melanoma amelanótico e fizeram uma correlação clínico patológica. Foram 

reportados os casos de melanoma amelanótico que foram diagnosticados 

entre 1993 e 2004, e não foi descrita a porcentagem de amelanóticos frente 

aos pigmentados do mesmo período. Foram incluídos casos em que uma 

lesão pigmentada não foi suspeitada na análise clínica e melanina foi 

observada em menos de 5% das células tumorais na coloração 

convencional de hematoxilina-eosina ou Fontana-Masson. Houve uma 

maior presença de melanomas amelanóticos em homens (60%). A maioria 

dessas lesões, quando encontrada em homens, se localizavam no tronco 
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(29%), cabeça e pescoço (27%) e membros inferiores (29%). Em contraste, 

a maioria dos melanomas amelanóticos em mulheres foi encontrado nos 

membros inferiores (40%), membros superiores (33%) e cabeça e pescoço 

(20%). Biópsias excisionais foram raramente feitas e a transecção das 

lesões foi frequente (92%). Em cerca de 42% dos casos a lesão apresentava 

ulceração e em apenas 20% apresentava elastose solar. Os autores ainda 

ressaltaram que embora nenhuma pigmentação fosse visível na análise de 

rotina em alguns casos, pelo menos alguma melanina foi detectada em 

todos os casos após serem corados pelo método de Fontana-Masson. Como 

a maioria das lesões foram transectadas, a verdadeira medida da espessura 

de Breslow se tornou prejudicada.  

McCLAIN et al. (2012) avaliaram melanomas amelanóticos que se 

apresentaram como lesões avermelhadas. Foram avaliados 1170 pacientes 

tratados de 1991 a 2007, cujo melanoma foi diagnosticado entre janeiro de 

1964 e setembro de 2005. As lesões descritas como de cor vermelha, rosa 

ou como eritematosas entraram na categoria de melanomas amelanóticos 

avermelhados. Essa classificação não incluiu lesões com a cor da pele 

adjacente sã. O critério para definir se um melanoma era amelanótico foi 

clínico e foram descritos 46 pacientes, que representaram 3.9% do total dos 

pacientes com melanoma e 10.3% dos pacientes que tinham alguma 

descrição sobre a cor da lesão. Dezoito pacientes apresentavam lesões 

descritas como “cor da pele” ou “amelanótico, sem outra especificação”. 

Portanto 46 dos 72 (72%) melanomas amelanóticos da totalidade se 

apresentaram como melanomas amelanóticos avermelhados. O trabalho 

levou em conta apenas as lesões avermelhadas. Não houve diferença 

estatisticamente significante em relação ao gênero, e o melanoma 

amelanótico se mostrou discretamente mais comum em indivíduos mais 
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idosos (porém também sem significância estatística). O melanoma 

amelanótico se mostrou mais associado ao subtipo nodular e mais 

associado a melanomas desmoplásicos enquanto que as lesões pigmentadas 

se mostraram mais associadas ao subtipo disseminativo superficial. Não 

houve diferença em relação ao Breslow, ulceração ou mitoses. Não houve 

diferença na sobrevida global e no intervalo livre de doença em um follow-

up de 48 meses.  

MOREAU, WEISSFELD, FERRIS (2013) utilizaram o banco de 

dados do Surveillance, Epidemiology, and End Results Registries-SEER 

que cobre cerca de 28% da população dos Estados Unidos. Foram 

encontrados 628 casos de melanoma amelanótico e 157.524 casos de 

melanoma pigmentado, no período de 2000 a 2009. A classificação nos 

grupos amelanótico ou pigmentado foi feita a partir da histopatologia. A 

incidência não é citada no trabalho já que o banco de dados só permitia a 

entrada de um código para a doença, impedindo um melanoma nodular de 

ser descrito como amelanótico também. O melanoma amelanótico se 

mostrou mais comum em homens e indivíduos idosos além de estar mais 

associado a metástases regionais e a distância. O Breslow se mostrou maior 

nos melanomas amelanóticos assim como a ulceração (mesmo quando esta 

foi estratificada por intervalos). O melanoma amelanótico se mostrou mais 

comum na região da cabeça e pescoço e no tronco. A análise de sobrevida, 

revelou uma sobrevida observada, relativa e doença específica pior para o 

melanoma melanótico. 

THOMAS et al. (2014) em um estudo prospectivo de sobrevida, 

selecionaram 2995 pacientes com 3486 melanomas invasivos primários, 

com um seguimento mediano de 7.6 anos. Foram computados casos da 

Austrália, Canadá, Itália e Estados Unidos que ocorreram no período de 
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1998 até 2003. Foram encontrados 275 casos de melanomas amelanóticos, 

representando 8% do total de melanomas. O diagnóstico de amelanótico foi 

feito por histopatologia, e definido se, no corte de hematoxilina eosina não 

foram encontrados grânulos de melanina no citoplasma das células 

tumorais. As lâminas foram revistas em um centro único e graduadas de 

acordo com a pigmentação histopatológica. Gênero feminino, subtipo 

nodular, não classificável ou outros subtipos, presença de mitoses, elastose 

solar severa e a falta de um nevo coexistente foram independentemente 

associados com melanoma amelanótico. Um maior estadio da doença no 

momento do diagnóstico também estava associado ao melanoma 

amelanótico. O risco para morte por amelanótico foi maior quando ajustado 

para idade, gênero, região anatomica do primário, variáveis de desenho do 

estudo, mas a sobrevida não foi diferente quando o estadio do tumor foi 

levado em consideração. A associação do melanoma amelanótico com a 

presença de mitoses independentemente da espessura de Breslow e outras 

características histopatológicas sugeriu que melanomas amelanóticos 

poderiam ter crescimento mais rápido. O estudo teve um índice de 

múltiplos melanomas primários (31%) e em cerca de 14%, não foi possível 

definir qual melanoma tinha o Breslow maior e portanto considerado o 

responsável pelo pior prognóstico. 

VERNALI et al. (2017) em um estudo prospectivo, utilizando a 

mesma coorte de THOMAS et al. (2014), do Genes, Environment and 

Melanoma study, incluíram 2387 pacientes com 2917 melanomas 

primários. Em uma análise multivariada, incluíndo características 

fenotípicas, a ausência de nevos no dorso, a presença de múltiplas efélides 

e um índice fenotípico (que considerava cor do cabelo, cor dos olhos e a 

capacidade de se bronzear) sensível ao sol, foram independentemente 
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asociados ao melanoma amelanótico. Variantes do MC1R foram associadas 

com melanoma amelanótico, porém perderam significância estatística 

quando o fenótipo foi incluído na análise multivariada. Adicionalmente, 

pacientes com um melanoma amelanótico, tinham mais chances de ter um 

melanoma amelanótico prévio do que paciente com um melanoma 

pigmentado. 
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4 MÉTODOS 

 

 

4.1 Desenho de Pesquisa 

 

 

O presente estudo é primário, observacional, longitudinal, 

retrospectivo, baseado em um banco de dados coletado prospectivamente, 

analítico, controlado, multicêntrico, em humanos. Aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

sob o número 0579/2017 (Apêndice 1), e aprovado no Comitê de Ética do 

Melanoma Institute Australia sob o número MIA2015/141 (Apêndice 2). 

 

 

4.2 Casuística 

 

 

Foi realizada uma busca no Melanoma Research Database que é o 

banco de dados Melanoma Institute Australia. Todos os pacientes incluídos 

no banco de dados leram a Carta de Informação e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 3). 

São inseridos no Melanoma Research Database informações 

epidemiológicas, características do tumor primário e informações 

prognósticas. As informações que foram disponibilizadas para este estudo 

são listadas a seguir: 
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 número de registro (cada tumor primário recebe um número de 

registro) 

 data de nascimento 

 gênero 

 idade ao diagnóstico 

 número de lesões primárias 

 data do diagnóstico 

 localização do tumor primário 

 espessura de Breslow 

 nível de Clark 

 número de mitoses por mm
2
 

 ulceração 

 tipo histológico 

 regressão  

 tipo celular predominante 

 invasão vascular 

 invasão linfática 

 satelitose 

 nevo associado 

 estadio (T) do tumor primário 

 estadio clínico 

 realização de linfonodo sentinela 

 realização de dissecção linfonodal 

 número de linfonodos positivos 

 data da primeira recorrência 

 tipo de recorrência (local ou a distância) 

 local da primeira recorrência 
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 data da primeira recorrência local 

 data da primeira metástase em trânsito 

 data de primeira recorrência regional 

 data da primeira metástase a distância 

 data em que o paciente foi visto pela última vez 

 Status na última consulta (vivo sem evidência de doença, vivo status 

desconhecido, vivo com melanoma, morto causa não melanoma, 

morto causa desconhecida, morto por melanoma) 

 

Foram selecionados casos diagnosticados em um intervalo de 20 

anos, de 1991 a 2010. Quatrocentos e trinta e quatro casos (78%) já 

estavam marcados como amelanóticos no Melanoma Research Database. 

Adicionalmente o termo “amelanótico” foi procurado na seção de 

comentários da análise patológica, resultando nos 122 (22%) casos 

restantes. Existe no Melanoma Research Database uma célula da planilha 

em que são inseridos os comentários da patologia: toda informação 

apresentada como texto livre no relatório anátomo-patológico é inserida 

nesta célula. 

O Melanoma Institute Australia possui um arquivo físico em que são 

guardados pastas com os relatórios anátomo-patológicos impressos. Estes 

relatórios anátomo patológicos impressos foram revistos manualmente. Foi 

possível analisá-los em 325 (70%) casos enquanto que em 139 (30%) casos 

eles estavam indisponíveis, isto é, o relatório impresso não estava nas 

pastas. Ao total, foram revisadas 1.722 páginas. 
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Os critérios de inclusão foram: melanomas primários de pele, 

classificados como amelanóticos na histopatologia, diagnosticados entre 

1991 e 2010 e tratados no Melanoma Institute Australia. 

Foram critérios de não inclusão do estudo: melanomas primários 

originados em outras regiões que não a pele, melanomas classificados 

como não primários (metástase em transito, satelitoses, indefinidos) ou 

casos em que não foi possível excluir a possibilidade de se tratar de uma 

lesão metastática, melanomas não amelanóticos ou amelanóticos na 

ampliação de margens apenas, e indivíduos com múltiplos melanomas 

primários em que o amelanótico não foi considerado “culpado” (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1 - Exemplo de melanoma pigmentado (esquerda) e melanoma 

amelanótico (direita). 

 

A palavra “culpado”, tradução literal da expressão em inglês culprit, 

tem como objetivo designar a lesão que tem o maior potencial de 

metastizar e levar o indivíduo a óbito. Para tanto um fluxograma foi 

adaptado de uma publicação anterior do Melanoma Institute Australia 
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(MURALI et al., 2012), e utilizado nessa casuística, conforme demonstrado 

na Figura 2: 

 

 

 

Figura 2- Fluxograma para definição do melanoma “culpado” 

(adaptado de MURALI et al., 2012). 
 

O fluxograma teve como objetivo auxiliar o pesquisador a responder 

à pergunta: qual dos dois (ou mais) melanomas presentes no mesmo 

indivíduo tem a maior chance de levá-lo a óbito? 

Primeiramente foi avaliado se o indivíduo portador de múltiplos 

melanomas possuía uma história de linfonodo regional ou metástase em 

trânsito. Se a resposta fosse sim, avaliou-se se apenas um melanoma 

drenava para esta área de metástase linfonodal ou metástase em trânsito. Se 

apenas um melanoma drenava para a região, o melanoma “culpado” estava 

definido. Em outras palavras: se um indivíduo tinha um melanoma no 

antebraço e outro melanoma na perna, e ele por ventura possuía uma 
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linfonodomegalia axilar, o melanoma do antebraço foi escolhido como 

melanoma “culpado”. Porém, se o indivíduo tinha um melanoma no 

antebraço e outro melanoma no braço do mesmo lado, uma eventual 

linfonodomegalia não poderia ser utilizada para definir o melanoma 

“culpado” neste caso.  

Se existia mais de um linfonodo drenando para a mesma região de 

drenagem ou não existia metástase em trânsito (ou metástase linfonodal) 

partiu-se para a segunda pergunta: se o intervalo entre os tumores primários 

fosse maior que cinco anos. Se o intervalo fosse maior que cinco anos, 

selecionou-se o melanoma mais recente em relação ao diagnóstico de 

metástase a distância. Caso o paciente não tivesse metástase a distância, 

escolheu-se o melanoma com o maior estadio T. Igualmente, caso os dois 

primários tivessem ocorrido em um intervalo de tempo menor do que cinco 

anos, selecionou-se o melanoma com o maior estadio T.  

O modelo utilizado para estimar o escore de propensão não incluiu 

variáveis que apresentassem um número alto de observações ausentes, 

definidas neste estudo como 9% ou mais das observações. Neste mesmo 

modelo utilizado para estimar o escore de propensão não foram incluídas 

condições de interação, ou seja, condições em que uma variável 

independente poderia modificar o efeito de outra variável independente. 

Não houve critérios de exclusão. 

 

 

  



 

Método 24 
 

 

 

4.3 Manejo de Dados (Pré Escore de Propensão) 

 

 

Os dados foram extraídos em dois arquivos, um para os casos 

amelanóticos (n=464) e outro para os controles pigmentados (n=24.373). 

Os dados listados na seção 4.2 foram importados no programa Stata® 

(StataCorp. 2015. StataStatistical Software: Release 14. College Station, 

TX: StataCorp LP) fundidos e algumas variáveis de análise foram criadas.  

No conjunto de dados fundidos, nenhum caso amelanótico tinha 

duplicatas enquanto que 2676 (11%) controles pigmentados tinham 

duplicatas. As duplicatas foram abandonadas aleatoriamente utilizando o 

programa Stata®,e o grupo fundido foi criado para o pareamento por escore 

de propensão no programa SAS® (SAS Institute Inc. 2011. Base SAS® 9.3 

Procedures Guide Cary, NC: SAS Institute Inc). 

 

 

4.4 Caracterização da Amostra 

 

 

Os dados demográficos e histopatológicos dos melanomas, são 

apresentados na Tabela 1: 
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Tabela 1 - Características de 464 melanomas amelanóticos e 21.697 

melanomas pigmentados - dados demográficos e 

histopatológicos. 
 

Características 

Pigmentado 

(n=21.697) 

Amelanótico 

(n=464) OR (IC 95%) Valor p* 

     

Gênero     

Masculino 56.2% 58.4% 1.09 (0.90,1.32) 0.34 

Feminino 43.8% 41.6% 0.91 (0.75,1.09)  

     

Data do diagnóstico     

1991-1995 16.5% 21.1% 1.35 (1.07,1.69) 0.06 

1996-2000 23.2% 23.1% 0.99 (0.79,1.23)  

 2001-2005 29.4% 28.2% 0.94 (0.77,1.15)  

 2006-2010 30.9% 27.6% 0.85 (0.69,1.04)  

     

Múltiplos primários     

Não 86.8% 84.5% 0.82 (0.64,1.06) 0.14 

Sim 13.2% 15.5% 1.21(0.93, 1.56)  

     

Idade ao diagnóstico     

<50 35.7% 18.1% 0.39 (0.31,0.50) <.0001 

50-<65 31.6% 29.7% 0.91 (0.74,1.11)  

65-<75 18.4% 24.4% 1.42 (1.14,1.76)  

>=75 14.2% 27.8% 2.31 (1.88,2.85)  

     

Região do corpo     

Tronco 40.3% 30.8% 0.66 (0.54,0.80) <.0001 

Membros inferiores 24.7% 24.8% 1.00 (0.81,1.24)  

Cabeça e pescoço 18.0% 27.6% 1.73 (1.41,2.13)  

Membros superiores 17.0% 16.8% 0.98 (0.77,1.25)  

     

Breslow     

<1mm 54.5% 5.9% 0.05 (0.03,0,07) <.0001 

1-<2mm 21.6% 21.9% 1.01 (0.81,1.27)  

2-<4mm 14.9% 39.5% 3.71 (3.07,4.49)  

>4mm 8.9% 32.8% 4.95 (4.05,6.05)  

     

Mitoses     

Ausentes 33.3% 8.0% 0.17 (0.12,0.24) <.0001 

Presentes 66.7% 92.0% 5.76 (4.05-8.19)  

     

Ulceração     

Ausente 81.6% 57.6% 0.30 (0.25,0.37) <.0001 

Presente 18.4% 42.4% 3.26 (2.67,4.00)  

     

Tipo histológico     

Dissemin. Superficial 62.7% 22.7% 0.17 (0.13,0.22) <.0001 

Nodular 22.9% 53.3% 3.84 (3.14,4.70)  

Desmoplásico 7.3% 16.9% 2.58 (1.97,3.39)  

Lentigo Maligno 5.9% 3.5% 0.58 (0.34,1.00)  

Acral 1.3% 3.5% 2.74 (1.58,4.76)  

*Teste de qui quadrado de Pearson (p<0.05). 
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4.5 Hipótese Diagnóstica na Solicitação de Anátomo Patológico, 

Descrição da Macroscopia e Microscopia 

 

 

Os relatórios anátomo-patológicos impressos foram analisados 

buscando as seguintes informações:  

- Qual a hipótese diagnóstica do médico que inicialmente examinou a 

lesão e realizou a biópsia? Em outras palavras: o que ele escreveu no 

pedido de anátomo-patológico? 

- Havia alguma descrição de cor na macroscopia? 

- Qual palavra foi utilizada para descrever a cor? 

- A descrição de cor na macroscopia foi feita em um relatório de fora 

da instituição? Ou foi feita no hospital central (Royal Prince Alfred 

Hospital - RPA) com os patologistas pertencentes ao Melanoma 

Institute Australia?  

- Onde estava localizada a descrição microscópica de que a lesão era 

amelanótica: em um relatório de fora da instituição? Em um relatório 

do RPA? Ou ainda em uma lâmina de fora que descrevia a lesão 

como amelanótica e essa lâmina foi revista no RPA? 

 

Em relação a hipótese diagnóstica, se na solicitação houvesse duas 

hipóteses ou mais (ex: carcinoma espinocelular (CEC)/ceratose seborreica), 

a lesão maligna foi considerada para a tabulação. Se houvesse duas lesões 

malignas (ex: melanoma/carcinoma espinocelular), a descrição de 

melanoma foi considerada para tabulação. De forma geral, buscou-se 
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priorizar as hipóteses que eram mais agressivas. Se houvesse a hipótese de 

carcinoma basocelular (CBC) e CEC, as duas lesões eram consideradas 

conjuntamente em uma categoria separada (CBC/CEC) para tabulação. 

 

 

4.6 Seleção de Variáveis e Construção do Modelo 

 

 

O escore de propensão foi estimado a partir de um modelo de 

regressão logística multivariada, que foi utilizado para estimar a 

probabilidade da seleção de um caso (amelanótico) dado um conjunto de 

fatores de confusão, isto é, variáveis associadas simultaneamente ao 

preditor e ao desfecho. Esses fatores de confusão conectam o preditor e o 

desfecho, porém esta conexão não representa uma associação de 

causalidade. 

As variáveis selecionadas, consideradas possíveis fatores de 

confusão, a priori para inclusão nesse modelo multivariado foram: 

 Gênero 

 Idade ao diagnóstico (de forma contínua) 

 Data do diagnóstico (quartis) 

 Múltiplos primários (sim/não) 

 Região anatômica (categórico: tronco, cabeça e pescoço, membros 

superiores, membros inferiores) 

 Espessura de Breslow (categórico: <1mm, 1 a <2mm, 2 a <4mm, 

>4mm) 
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Uma análise univariada das variáveis acima foi realizada e elas 

foram incluídas no modelo final se a probilidade de significância fosse 

menor que 0.25 (p<0.25). 

Outras variáveis como ulceração e mitose, que continham 51 (11%) e 

42 (9%) de observações ausentes respectivamente, não foram incluídos de 

forma a preservar o maior número de casos possíveis para a análise final. 

Não foram incluídas condições de interação no modelo, ou seja, 

condições em que uma variável independente poderia modificar o efeito de 

outra variável independente. 

A avaliação da bondade de ajuste foi feita pelo teste de Hosmer-

Lemeshow, em outras palavras, o teste comprovou se o modelo proposto 

pode explicar bem o que se observou. O teste avaliou se a frequência de 

eventos observados correspondeu à frequência de eventos esperados nos 

subgrupos do modelo. Como a frequência de eventos esperados e 

observados foram similares, o modelo foi considerado bem calibrado. 

Uma macro, ou em outras palavras, uma fórmula ou comando, 

escrita por usuário no programa SAS (PARSONS, 2001) foi usada para 

criar a amostra pareada por escore de propensão na proporção de um caso 

para um controle. Casos que eventualmente tivessem alguma variável 

faltante não foram pareados e tiveram que ser não incluídos. 

A macro utilizada é um algoritmo de pareamento ávida, ou seja, 

imaginando-se que todos os casos estão ordenados em uma ordem 

crescente de escore de propensão, no pareamento de um caso amelanótico 

“A” o algoritmo selecionará o controle pigmentado “X”, que possui o 

escore próximo de “A”, independentemente se esse valor “X” é mais 

próximo ainda do valor seguinte “B” do grupo de casos amelanóticos. Em 
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outros termos, a macro considera apenas o pareamento que está sendo feito 

naquele momento e não leva em consideração o pareamento seguinte. 

A macro seleciona os pareamento sem reposição, inicialmente 

baseada na ordem do oitavo para o primeiro algarismo após a vírgula, isto 

é, em um caso com escore de propensão de 0,82736452 ele irá buscar um 

controle que difira apenas no último algorismo. Caso não haja, ele irá 

buscar um controle que difira apenas no penúltimo algorismo e assim por 

diante. 

 

 

4.7 Processo de Pareamento 

 

 

A habilidade do escore de propensão em criar um equilíbrio entre as 

covariáveis do modelo foi testada avaliando-se a diferença média 

padronizada (AUSTIN, 2011) antes e após o uso de uma macro escrita por 

usuário no programa SAS
® 

(HULBERT & BREKKE, 2014), conforme 

demonstrado na Tabela 2: 
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Tabela 2 - Checagem de equilíbrio entre as variáveis pós pareamento 

pelo escore de propensão. 

 

Variável 

Média 
Casos Pré 

Pareamento  

Média 

Controles 
Pré 

Pareamento  

Diferença 
Pré 

pareamento 

Diferença 

padron. Pré 
Pareamento 

(%) 

Média 
Casos Pós 

Pareamento  

Média 

Controles 
Pós 

Pareamento  

Diferença 
Pós 

pareamento 

Diferença 

padron. Pós 
Pareamento 

(%) 

         

Gênero         

Masculino 58.1% 56.1% -2.0% 4.1% 58.1% 58.8% 0.7% -1.3% 

Feminino 41.9% 43.9% 2.0% -4.1% 41.9% 41.2% -0.7% 1.3% 

         

Idade ao diagnóstico 64.0 56.1 -7.9 50.4% 64.0 63.8 -0.2 1.4% 

         

Data do diagnóstico         

Q1 24.1% 24.8% 0.7% -1.6% 24.1% 23.4% -0.7% 1.5% 

Q2 29.5% 24.9% -4.6% 10.3% 29.5% 30.2% 0.7% -1.4% 

Q3 24.1% 25.2% 1.1% -2.5% 24.1% 22.1% -2.0% 4.6% 

Q4 22.3% 25.1% 2.8% -6.5% 22.3% 24.3% 2.0% -4.6% 

         

Múltiplos primários         

Não 84.6% 86.8% 2.2% -6.4% 84.6% 84.2% -0.4% 1.2% 

Sim 15.4% 13.2% -2.2% 6.4% 15.4% 15.8% 0.4% -1.2% 

         

Região do corpo         

Tronco 31.0% 40.2% 9.2% -19.3% 31.0% 27.5% -3.5% 7.6% 

Membros inferiores 24.7% 24.7% 0.0% -0.0% 24.7% 25.2% 0.4% -1.0% 

Cabeça e pescoço 27.3% 18.0% -9.4% 22.5% 27.3% 29.3% 2.0% -4.3% 

Membros superiores 16.9% 17.1% 0.1% -0.4% 16.9% 18.0% 1.1% -2.9% 

         

Breslow         

<1mm 5.9% 54.7% 48.8% -125.4% 5.9% 5.9% 0.0% 0.0% 

1-<2mm 21.9% 21.7% -0.2% 0.6% 21.9% 21.7% -0.2% 0.5% 

2-<4mm 39.5% 14.9% -24.6% 57.4% 39.5% 41.6% 2.2% -4.4% 

>4mm 32.8% 8.7% -24.0% 62.0% 32.8% 30.8% -2.0% 4.2% 

         

Histologia         

Nodular 45.8% 15.9% -29.9% 68.3% 45.8% 35.4% -10.4% 21.3% 

Disseminativo superficial 19.5% 43.5% 24.0% -53.4% 19.5% 33.2% 13.7% -31.4% 

Desmoplastico 14.5% 5.0% -9.5% 32.3% 14.5% 11.9% -2.6% 7.7% 

Lentigo Maligno Melanoma 3.0% 4.0% 1.0% -5.4% 3.0% 4.8% 1.7% -9.0% 

Acral Lentiginoso 3.0% 0.9% -2.1% 15.5% 3.0% 1.3% -1.7% 11.9% 

 

A diferença média padronizada expressa um valor (diferença entre os 

grupos) relativo à variabilidade (ou seja, o desvio padrão) observada 

naquele grupo. A padronização é feita pela divisão do valor absoluto da 

diferença pelo desvio-padrão daquela medida no grupo, dessa forma pode-

se avaliar em quantos desvios-padrão um grupo difere do outro. 
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4.8 Análise Estatística 

 

 

A variancia de variáveis contínuas foi comparada entre os grupos de 

estudo. Plots de densidades acumuladas e Plots quantis-quantis foram 

utilizados para comparar a distribuição de covariáveis continuas. 

A sobrevida de pacientes com melanoma amelanótico e pigmentado 

foi examinada, sendo que para a Sobrevida Global o ponto de corte foi o 

evento morte e os pacientes com perda de seguimento foram censurados. Já 

para a Sobrevida Melanoma Específica, os pacientes foram censurados para 

qualquer morte que não fosse atribuída ao melanoma e devido a perda de 

seguimento. 

Curvas de sobrevida de acordo com a pigmentação da lesão foram 

construídas utilizando o método de Kaplan-Meier e comparadas através de 

um teste de log-rank. Hazard ratio e intervalos de confiança de 95% para 

Sobrevida Global e Intervalo Livre de Doença, para amelanóticos e 

pigmentados foram estimados em modelos de regressão de Cox tanto em 

análise univariada quanto em uma análise multivariada. O escore de 

propensão foi mantido mesmo com o nível de significância acima de 0.25 

na análise multivariada. O teste de Wald foi utilizado para testar o efeito 

global da covariável (valor de p). 

Foi feita uma análise de subgrupo sendo avaliada a Sobrevida Global 

em uma análise multivariada, dividindo os grupos em tercis de idade. 

Curvas de sobrevida de acordo com a pigmentação da lesão foram 

construídas utilizando o método de Kaplan-Meier e comparadas através de 

um teste de log-rank. 
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Finalmente, foi avaliada a Sobrevida Global em uma análise 

multivariada, dividindo os grupos em tercis de idade e excluindo a variável 

ulceração do modelo de regressão logística mutivariável. 

Considerou-se um nível de significância (alfa) de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Seleção dos Casos 

 

 

Foram encontrados 556 casos de melanomas amelanóticos, sendo 

que 434 (78%) estavam marcados previamente no banco de dados como 

amelanóticos, isto é, havia uma variável da planilha em que se perguntava 

se o melanoma era amelanótico, e estes casos estavam marcados como 

“sim”. O termo “amelanótico” foi procurado na seção de comentários da 

patologia, escrita em texto livre, o que resultou nos 122 (22%) casos 

restantes. Desses 556 casos, 36 (6%) foram considerados lesões não 

primárias: 21 casos eram metástases linfonodais, 7 eram metástases, 2 

casos se tratavam de lesões satélites ou em trânsito, 3 casos não eram um 

tumor primário e em 3 casos não foi possível excluir que se tratavam de 

metástases. Dos 520 casos restantes não foram incluídos mais 22 casos: 11 

casos eram não amelanóticos, e 11 casos eram amelanóticos somente na 

ampliação. Não foram incluídos casos que não eram primários da pele: 3 

melanomas de mucosa, 3 da região vulvar, 1 anal e 1 coroidal. Nos 490 

casos restantes ainda restaram lesões com múltiplos primários. Não foram 

incluídos 26 melanomas em que o melanoma “culpado” não era o 

amelanótico. O número final de melanomas amelanóticos foi de 464 

(Figura 3). 
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Figura 3 - Casos não incluídos. 

 

No mesmo período foram registrados 21.697 casos de melanomas 

pigmentados, e a porcentagem de melanomas amelanóticos em relação a 

totalidade dos casos (464 + 21.6897 = 22161) foi de 2,1% (464/22161). 

É importante ressaltar que em 3 desses 464 casos, havia uma variável 

(espessura de Breslow) ausente e portanto não foi possível realizar o 

pareamento. Dessa forma, o pareamento foi feito com 461 casos que 

continham todas as variáveis presentes. 

 

 

5.2 Caracterização da Amostra 
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Analisando-se as características dos melanomas amelanóticos 

quando comparadas com os melanomas pigmentados, não houve diferença 

em relação ao gênero, data do diagnóstico e a presença de múltiplos 

melanomas primários (tabela 1).  

Houve diferença entretanto em relação a: idade ao diagnóstico, sendo 

o melanoma amelanótico mais associado a indivíduos acima de 65 e acima 

de 75 anos; região do corpo, sendo o melanoma amelanótico mais 

frequente na região da cabeça e pescoço e pouco frequente na região do 

tronco; espessura de Breslow, sendo o melanoma amelanótico mais 

frequentemente associado a melanomas espessos, com espessura de 

Breslow acima de 2mm e 4mm, e menos associado a melanomas finos, 

com espessura de Breslow abaixo de 1mm; mitoses e ulceração, sendo que 

o melanoma amelanótico esteve mais associado à presença de ambos os 

fatores; tipo histológico, sendo que o melanoma amelanótico esteve mais 

associado aos subtipos nodular, desmoplásico e acral lentiginoso, e esteve 

menos associado ao subtipo disseminativo superficial (tabela 1). 

 

 

5.3 Hipótese Diagnóstica na Solicitação de Anátomo Patológico e 

Descrição da Macroscopia e Microscopia  

 

 

Em relação às hipóteses diagnósticas na solicitação de anátomo 

patológico, em 140 casos o relatório não estava disponível (Apêndice 4). 

Dos 324 (464-140) casos em que o hipótese diagnóstica estava 

disponível, a palavra “melanoma amelanótico” estava presente em (13/324) 
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4% dos casos. A palavra “melanoma” (19 casos) ou “mancha melanótica de 

Hutchinson” (1 caso), estava presente em (20/324) 6% dos casos. Dessa 

forma, o médico que realizou a biópsia incialmente pensou no diagnóstico de 

melanoma como uma das hipóteses em (33/324) 10% dos casos. 

As palavras “carcinoma basocelular” (CBC), “carcinoma 

espinocelular” (CEC) e “CBC ou CEC” estavam presentes em (60/324) 

19%, (35/324) 11% e (7/324) 2% dos casos respectivamente. Dessa forma, 

foi aventada a hipótese de uma lesão maligna que não melanoma em 

(102/324) 31% dos casos. As palavras “tumor” ou “nódulo”, que foram 

consideradas sugestivas de malignidade, estavam presentes em (13/324) 

4% dos casos. 

Termos genéricos, que não possibilitaram inferir o que o médico que 

realizou a biópsia estava pensando, como “lesão de pele”, “lesão” ou 

pedidos sem descrição no campo de hipótese diagnóstica representaram 

(122/324) 38% dos casos. Outras lesões benignas representaram (54/324) 

17% dos casos. 

Em relação à descrição de cor na macroscopia, os relatórios estavam 

indisponíveis em 139 casos. Dos 325 (464-139) casos em que o relatório 

anátomo patológico estava disponível, (82/325) 25% não continham 

nenhuma descrição de cor na macroscopia e (243/325) 75% continham 

alguma descrição de cor. Desses 243 casos, (27/243) 11% a descrição da 

cor na macroscopia foi feita no Royal Prince Alfred Hospital (RPA) e em 

(216/243) 89% a descrição foi feita em outro serviço. 

Das 243 lesões que continham alguma descrição de cor, (127/243) 

52% foram descritas com cores classificadas como claras, (53/243) 22% 

foram descritas com cores classificadas como escuras ou potencialmente 



 

Resultados 38 

 

 

 

escuras, (38/243) 16% foram descritas como cinza, (17/243) 7% foram 

descritas como cores avermelhadas e em (8/243) 3% dos casos as cores 

foram descritas com cores ou palavras que tornaram difícil a avaliação se a 

lesão seria pigmentada ou não pigmentada na macroscopia (Apêndice 5). 

Dos 325 relatórios anátomo patológicos disponíveis, em (11/325) 

3,4% o termo “amelanótico” foi descrito no RPA. Em (99/325) 30% o 

termo foi descrito em um relatório de outro serviço mas que foi revisto no 

RPA e em (194/325) 60% o termo foi descrito no relatório de outro serviço. 

Em (22/325) 7% dos casos, o termo amelanótico não foi encontrado no 

relatórios do arquivo e a informação de que o melanoma era amelanótico 

foi obtida de outra forma. 

 

 

5.4 Análise de Desfechos Clínicos 

 

 

A relação entre a pigmentação do tumor e as diferentes 

características histopatológicas foi estudada, conforme a Tabela 3: 
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Tabela 3 - Características clínicas e patológicas de melanomas 

amelanóticos e pigmentados pareados por meio do escore 

de propensão. 

 

Variável N Amelanótico (%) Pigmentado (%) OR (IC 95%) Valor p 

Tipo3 

(Tendência) 

       

Gênero       

Masculino 539 268 (58) 271 (59) 1.00  0.8394 

Feminino 383 193 (42) 190 (41) 1.03 (0.79, 1.34) 0.8394  

       

Idade ao diagnóstico       

Média (DP)  64.0 (14.83) 63.8 (15.44) 1.00   

N  461 461 1.00 (0.99, 1.01) 0.8012  

       

Data do diagnóstico       

Q1 230 115 (25) 115 (25) 1.00  0.7111 

Q2 231 122 (26) 109 (24) 1.13 (0.78, 1.65) 0.5133  

Q3 230 109 (24) 121 (26) 0.91 (0.64, 1.30) 0.6017  

Q4 231 115 (25) 116 (25) 1.00 (0.70, 1.42) 0.9924  

       

Múltiplos primários       

Não 778 390 (85) 388 (84) 1.00  0.8366 

Sim 144 71 (15) 73 (16) 0.96 (0.64, 1.44) 0.8366  

       

Região do corpo       

Tronco 270 143 (31) 127 (28) 1.00  0.6696 

Membros inferiores 230 114 (25) 116 (25) 0.86 (0.61, 1.23) 0.4156  

Cabeça e pescoço 261 126 (27) 135 (29) 0.81 (0.57, 1.16) 0.2556  

Membros superiores 161 78 (17) 83 (18) 0.83 (0.56, 1.22) 0.3393  

       

Breslow       

<1mm 54 27 (6) 27 (6) 1.00  0.6832 

1-<2mm 201 101 (22) 100 (22) 0.93 (0.39, 2.20) 0.8664  

2-<4mm 374 182 (39) 192 (42) 0.85 (0.59, 1.23) 0.3955  

>4mm 293 151 (33) 142 (31) Omitido   

       

Mitoses       

Ausentes 71 34 (8) 37 (9) 1.00  0.7577 

Presentes 784 391 (92) 393 (91) 1.10 (0.60, 2.02) 0.7577  

       

Ulceração       

Ausente 481 232 (58) 249 (60) 1.00  0.4237 

Presente 337 170 (42) 167 (40) 1.14 (0.83, 1.56) 0.4237  

       

Estadiamento AJCC2010       

I 202 94 (20) 108 (23) 1.00  0.0498 

II 575 303 (66) 272 (59) 1.61 (0.99, 2.62) 0.0538  

III & IV 145 64 (14) 81 (18) 1.16 (0.66, 2.02) 0.6056  
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Na análise univariada, não houve diferença entre os grupos 

amelanótico e pigmentado para a sobrevida global, doença específica ou 

intervalo livre de doença.  

Houve uma melhor sobrevida tanto global quanto doença específica 

para o gênero feminino, indivíduos mais jovens, múltiplos primários, 

melanomas em membros superiores, Breslows mais finos, ausência de 

ulceração, menores escores de propensão e menor estadio da American 

Joint Committee on Cancer (AJCC). 

Não houve diferença em sobrevida tanto global quanto doença 

específica para os tipos histológicos, mitoses e o ano de diagnóstico. 

Em relação ao intervalo livre de doença, na análise univariada, foram 

fatores de melhor prognóstico: menor idade ao diagnóstico, melanomas 

origniários no tronco e membros superiores, Breslows menos espessos, 

ausência de mitoses, ausência de ulceração, menores escores de propensão 

e menores estadios da AJCC. 

A Sobrevida Global, Sobrevida Melanoma Específica e Intervalo 

Livre de doença foram avaliados para as variáveis pigmentação 

histopatológica e outras características clinico-patológicas, em uma análise 

univariada, conforme apresentadas na Tabela 4: 
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Tabela 4 - Hazard Ratio de Sobrevida Global, Sobrevida Melanoma Específica e Intervalo Livre de Doença para 

pigmentação histopatológica e características clinico-patológicas - análise univariada. 
 

 Sobrevida global Sobrevida melanoma específica Intervalo livre de doença 

Variável n 

Média em anos (IC 

95%) HR (CI 95%) Valor de p* 

Média em anos 

(IC 95%) 

HR 

(95% CI) Valor de p* 

Média em anos 

(IC 95%) 

HR 

(95% CI) Valor de p* 

Caso           

Pigmentado 461 8.31 (6.81, 12.27) 1  (, ) 1  8.16 (5.98, ) 1  

Amelanotico 461 9.20 (7.36, 12.72) 0.89 (0.72, 1.10) 0.2740 18.49 (18.49, ) 0.83 (0.62, 1.09) 0.1763 12.34 (8.04, ) 0.82 (0.66, 1.02) 0.0745 

Gênero           

Masculino 539 6.87 (5.98, 8.59) 1  (12.72, ) 1  8.47 (6.01, ) 1  

Feminino 383 12.95 (11.73, 18.13) 0.62 (0.50, 0.78) <.0001 (18.49, ) 0.60 (0.45, 0.80) 0.0007 13.75 (8.16, ) 0.87 (0.70, 1.09) 0.2371 

Ano no diagnóstico           

1991-1995 168 10.59 (6.67, 13.62) 1  (12.98, ) 1  (5.98, ) 1  

1996-2000 219 12.97 (8.08, ) 0.83 (0.62, 1.13) 0.1033 (, ) 0.62 (0.41, 0.92) 0.0858 12.34 (7.67, ) 0.89 (0.64, 1.23) 0.4514 

2001-2005 271 7.36 (5.99, 8.93) 1.20 (0.90, 1.60)  12.72 (12.72, ) 0.89 (0.62, 1.29)  6.81 (5.23, 11.68) 1.12 (0.83, 1.53)  

2006-2010 264 (6.62, ) 0.99 (0.71, 1.38)  (, ) 0.73 (0.48, 1.11)  (5.60, ) 0.96 (0.68, 1.34)  

Idade ao diagnóstico           

<50 170 (, ) 1  (, ) 1  13.75 (8.16, ) 1  

50-<65 269 (13.01, ) 1.30 (0.86, 1.97) <.0001 (, ) 1.05 (0.68, 1.63) 0.0036 12.34 (7.70, ) 1.14 (0.81, 1.61) 0.0017 

65-<75 228 8.34 (6.37, 11.73) 2.73 (1.85, 4.01)  18.49 (12.72, 18.49) 1.49 (0.97, 2.29)  8.16 (5.60, ) 1.41 (1.00, 1.98)  

>=75 255 3.65 (3.02, 4.97) 5.71 (3.90, 8.36)  8.10 (6.62, ) 1.95 (1.26, 3.02)  4.89 (3.48, ) 1.83 (1.29, 2.58)  

Múltiplos primários           

Não 778 8.11 (7.16, 9.48) 1  18.49 (18.49, ) 1  10.36 (7.59, ) 1  

Sim 144 13.83 (12.95, ) 0.60 (0.44, 0.82) 0.0015 (, ) 0.57 (0.37, 0.88) 0.0104 10.03 (7.70, ) 0.76 (0.56, 1.03) 0.0750 

Região do corpo           

Tronco 270 8.96 (6.56, 12.95) 1  (12.72, ) 1  10.03 (8.04, ) 1  

Membros inferiores 230 10.25 (6.84, ) 0.90 (0.68, 1.21) <.0001 18.49 (10.59, ) 1.08 (0.76, 1.55) 0.0004 4.31 (3.07, 12.34) 1.50 (1.13, 1.99) <.0001 

Cabeça e pescoço 261 5.99 (4.87, 8.08) 1.39 (1.07, 1.82)  (, ) 1.28 (0.90, 1.82)  7.59 (4.41, ) 1.35 (1.01, 1.81)  

Membros superiores 161 13.83 (11.38, 18.13) 0.63 (0.44, 0.89)  (, ) 0.39 (0.23, 0.68)  (10.36, ) 0.61 (0.41, 0.89)  

Breslow           

<1mm 54 (12.72, ) 1  (12.72, ) 1  (8.66, ) 1  

1-<2mm 201 12.97 (11.38, 17.32) 2.62 (1.05, 6.55) <.0001 (, ) 1.28 (0.44, 3.70) <.0001 (12.34, ) 1.14 (0.56, 2.34) <.0001 

2-<4mm 374 9.43 (7.05, 13.83) 3.75 (1.54, 9.17)  18.49 (14.10, ) 2.73 (1.00, 7.44)  9.00 (7.59, ) 2.18 (1.11, 4.27)  

>4mm 293 5.59 (4.08, 6.62) 6.63 (2.72, 16.19)  8.34 (6.67, ) 4.70 (1.72, 12.80)  3.96 (2.51, 6.08) 3.39 (1.73, 6.67)  
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 Sobrevida global Sobrevida melanoma específica Intervalo livre de doença 

Variável n 

Média em anos (IC 

95%) HR (CI 95%) Valor de p* 

Média em anos 

(IC 95%) 

HR 

(95% CI) Valor de p* 

Média em anos 

(IC 95%) 

HR 

(95% CI) Valor de p* 

Mitoses           

Ausentes 71 9.43 (5.15, 12.98) 1  12.98 (9.21, 18.49) 1  10.36 (6.68, ) 1  

Presentes 784 8.59 (7.31, 12.15) 0.93 (0.62, 1.38) 0.7065 (, ) 1.12 (0.64, 1.97) 0.6988 9.60 (7.67, ) 1.72 (1.04, 2.85) 0.0340 

Ulceração           

Ausente 481 12.97 (9.43, 14.59) 1  (, ) 1  (10.03, ) 1  

Presente 337 6.29 (5.23, 7.67) 1.74 (1.39, 2.18) <.0001 18.49 (10.59, ) 1.94 (1.44, 2.62) <.0001 5.60 (3.45, 8.47) 1.84 (1.46, 2.32) <.0001 

Escores de propensão           

Q1 230 14.59 (12.15, ) 1  (, ) 1  (12.34, ) 1  

Q2 231 11.40 (6.87, ) 1.66 (1.16, 2.38) <.0001 (, ) 2.20 (1.36, 3.55) <.0001 9.00 (6.27, ) 1.79 (1.24, 2.56) <.0001 

Q3 230 7.36 (5.95, 12.27) 2.16 (1.54, 3.05)  14.10 (8.59, 18.49) 2.85 (1.80, 4.52)  7.59 (4.22, ) 2.24 (1.58, 3.17)  

Q4 231 5.74 (4.13, 6.81) 3.00 (2.16, 4.16)  (8.21, ) 2.68 (1.68, 4.30)  4.30 (2.90, 7.70) 2.91 (2.07, 4.10)  

Estadiamento AJCC2010           

I 202 13.01 (12.15, ) 1  (, ) 1  (, ) 1  

II 575 8.34 (7.03, 11.73) 1.75 (1.28, 2.40) <.0001 (18.49, ) 2.04 (1.27, 3.29) <.0001 8.47 (6.81, 13.75) 2.35 (1.64, 3.36) <.0001 

III & IV 145 3.57 (2.97, 5.94) 3.51 (2.45, 5.03)  5.72 (3.30, 7.62) 6.50 (3.94, 10.72)  1.93 (1.45, 3.16) 5.28 (3.55, 7.85)  

Tipo histológico           

Nodular 374 8.93 (7.16, 13.74) 1  (, ) 1  7.67 (4.46, ) 1  

Disseminativo superficial 243 9.21 (6.84, 13.01) 0.98 (0.74, 1.29) 0.2337 (14.10, ) 0.77 (0.53, 1.11) 0.0619 13.75 (6.68, ) 0.78 (0.59, 1.03) 0.1191 

Desmoplásico 122 8.34 (5.74, 12.15) 1.19 (0.87, 1.63)  (13.83, ) 0.75 (0.47, 1.19)  (8.00, ) 0.73 (0.51, 1.05)  

Lentigo maligno 

melanoma 

36 3.63 (2.38, 7.24) 1.67 (1.02, 2.73)  (3.40, ) 1.55 (0.83, 2.90)  6.62 (3.02, ) 1.00 (0.57, 1.77)  

Acral lentiginoso 20 4.97 (3.37, ) 1.23 (0.65, 2.33)  4.97 (3.37, ) 1.68 (0.85, 3.35)  3.79 (1.10, ) 1.41 (0.78, 2.54)  
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Na regressão multivariada, houve diferença na sobrevida entre os 

grupos pigmentado e amelanótico, sendo que o segundo grupo teve uma 

melhor sobrevida, conforme a Tabela 5. 

Na análise multivariada, houve um melhor prognóstico para o gênero 

feminino,menor espessura de Breslow, ausência de ulceração, e menores 

estadios da AJCC.  

A diferença entre regiões do corpo e entre escores de propensão não 

se manteve após a análise multivariada. 

 

Tabela 5 - Hazard Ratio para Sobrevida Global de melanomas 

amelanóticos versus pigmentados e características clínico-

patológicas - análise multivariada. 

 
Variável HR (IC 95%) Valor de p* 

Caso   

Pigmentado 1  

Amelanotico 0.76 (0.60, 0.96) 0.0199 

Gênero   

Masculino 1  

Feminino 0.64 (0.48, 0.83) 0.0011 

Região do corpo   

Tronco 1  

Membros inferiores 0.98 (0.71, 1.36) 0.0408 

Cabeça e pescoço 1.24 (0.91, 1.68)  

Membros superiores 0.70 (0.47, 1.04)  

Breslow   

<1mm 1  

1-<2mm 2.58 (0.77, 8.59) 0.0047 

2-<4mm 4.74 (1.15, 19.55)  

>4mm 7.60 (1.75, 32.96)  

Ulceração   

Ausente 1  

Presente 1.41 (1.09, 1.82) 0.0087 

Escores de propensão   

Q1 1  

Q2 0.88 (0.45, 1.71) 0.6876 

Q3 0.81 (0.38, 1.76)  

Q4 0.69 (0.30, 1.58)  

Estadiamento AJCC2010   

I 1  

II 0.71 (0.43, 1.19) <.0001 

III & IV 1.44 (0.80, 2.58)  

 Baseado na estatística de Wald para testar o efeito global da covariável  
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A sobrevida global do grupo amelanótico e pigmentado é 

apresentada na Figura 4: 

 

 

 

Figura 4 - Kaplan-Meier da Sobrevida Global - Melanoma 

amelanótico versus pigmentado. 
 

Na análise multivariada, não houve diferença no intervalo livre de 

doença entre o grupo pigmentado e amelanótico. Por outro lado, houve um 

melhor prognóstico para os melanomas de membros superiores (em relação 

às lesões de tronco), ausência de ulceração, menores escores de propensão 

e menores estadios da AJCC.  

A diferença entre idade ao diagnóstico, Breslow e mitoses não se 

manteve na análise multivariada (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Hazard Ratio para Intervalo Livre de Doença de 

melanomas amelanóticos versus pigmentados e 

características clínico-patológicas - análise multivariada. 
 

Variável HR (IC 95%) Valor de p* 

Caso   

Pigmentado 1  

Amelanotico 0.83 (0.66, 1.05) 0.1256 

Região do corpo   

Tronco 1  

Membros inferiores 1.36 (1.00, 1.84) 0.0019 

Cabeça e pescoço 1.10 (0.80, 1.51)  

Membros superiores 0.62 (0.41, 0.93)  

Ulceração   

Ausente 1  

Presente 1.38 (1.07, 1.78) 0.0124 

Escores de propensão   

Q1 1  

Q2 1.15 (0.71, 1.86) 0.0274 

Q3 1.32 (0.81, 2.15)  

Q4 1.76 (1.07, 2.88)  

Estadiamento AJCC2010   

I 1  

II 1.53 (0.90, 2.60) <.0001 

III & IV 3.15 (1.79, 5.55)  

 

A sobrevida global do grupo amelanótico e pigmentado é 

apresentada na Figura 5: 
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Figura 5 - Kaplan-Meier do Intervalo Livre de Doença – Melanoma 

amelanótico versus pigmentado. 

 

5.4 Análise de Subgrupo 

 

 

Na análise dividida por tercis de idade, houve diferença na sobrevida 

global entre melanomas amelanóticos e pigmentados na totalidade e apenas 

no subgrupo dos indivíduos mais idosos, conforme mostrado na Tabela 7. 

O tercil mais jovem apresentou um n=307, com um intervalo de idade de 

5.67 anos a 58.0 anos. O tercil médio apresentou um n=307, com um 

intervalo de idade de 58.1 anos a 72.6 anos. O tercil dos indivíduos mais 

idosos apresentou um n=308 com um intervalo de idade de 72.6 anos a 94.8 

anos. 
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Tabela 7 - Hazard Ratio para Sobrevida Global de melanomas amelanóticos versus pigmentados e características 

clínico-patológicas, divisão por tercis de idade e variável ulceração incluída - análise multivariada. 
 

 Primeiro Tercil Segundo Tercil Terceiro Tercil  

 Totalidade* 

Variável HR (IC 95%) Valor de p HR (IC 95%) Valor de p HR (IC 95%) Valor de p HR (IC 95%) Valor de p 

Caso         

Pigmentado 1  1  1  1  

Amelanotico 0.80 (0.47, 1.36) 0.4139 0.96 (0.63, 1.46) 0.8432 0.67 (0.48, 0.95) 0.0223 0.77 (0.61, 0.97) 0.0239 

Gênero         

Masculino 1  1  1  1  

Feminino 0.59 (0.34, 1.02) 0.0607 0.62 (0.38, 1.03) 0.0646 0.58 (0.40, 0.82) 0.0023 0.61 (0.47, 0.78) <.0001 

Breslow         

<1mm 1  1  1  1  

1-<2mm 1.25 (0.15, 10.65) 0.0833 5.52 (0.70, 43.54) 0.0977 2.74 (0.34, 22.10) 0.7087 2.96 (0.90, 9.75) 0.0339 

2-<4mm 2.68 (0.19, 37.89)  12783799.0 (0.00, )  2.16 (0.20, 22.99)  4.33 (1.09, 17.20)  

>4mm 5.84 (0.38, 90.45)  23143588.3 (0.00, )  1.94 (0.18, 21.34)  6.03 (1.46, 24.89)  

Ulceração         

Ausente 1  1  1  1  

Presente 1.96 (1.06, 3.63) 0.0329 1.69 (1.05, 2.73) 0.0320 1.56 (1.08, 2.24) 0.0169 1.58 (1.23, 2.04) 0.0004 

Escores de propensão         

Q1 1  1  1  1  

Q2 1.79 (0.38, 8.51) 0.2531 0.00 (0.00, ) 0.8044 2.20 (0.88, 5.50) 0.0856 1.24 (0.65, 2.37) 0.8820 

Q3 1.69 (0.33, 8.70)  0.00 (0.00, )  3.65 (1.15, 11.60)  1.29 (0.62, 2.69)  

Q4 0.61 (0.09, 4.12)  0.00 (0.00, )  4.57 (1.40, 14.90)  1.20 (0.55, 2.62)  

Estadiamento AJCC2010         

I 1  1  1  1  

II 0.41 (0.12, 1.38) 0.1073 0.76 (0.33, 1.74) 0.0002 0.53 (0.22, 1.29) 0.0730 0.59 (0.35, 0.98) <.0001 

III & IV 0.68 (0.19, 2.46)  2.38 (0.91, 6.24)  0.82 (0.31, 2.16)  1.16 (0.65, 2.05)  
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A sobrevida global dividida por tercis (conforme os dados apresentados na Tabela 7), é apresentada na Figura 6: 

 

 

Figura 6 - Kaplan-Meier da Sobrevida Global dos melanomas amelanóticos versus pigmentados de acordo com a 

divisão por tercis de idade ao diagnóstico e com a variável ulceração incluída. 
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Na análise dividida por tercis de idade, sem a variável ulceração 

incluída, não houve diferença na sobrevida global entre melanomas 

amelanóticos e pigmentados na totalidade e tampouco em nenhum dos 

subgrupos, conforme mostrado na Tabela 8: 
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Tabela 8 - Hazard Ratio para Sobrevida Global de melanomas amelanóticos versus pigmentados e características 

clínico-patológicas, divisão por tercis de idade ao diagnóstico e sem a variável ulceração incluída-análise 

multivariada. 
 

 Primeiro Tercil Segundo Tercil Terceiro Tercil  

 Totalidade* 

Variável HR (IC 95%) Valor de p HR (IC 95%) Valor de p HR (IC 95%) Valor de p HR (IC 95%) Valor de p 

Caso         

Pigmentado 1  1  1  1  

Amelanotico 0.83 (0.51, 1.34) 0.4466 0.94 (0.64, 1.37) 0.7349 0.77 (0.56, 1.05) 0.1004 0.81 (0.65, 1.00) 0.0546 

Gênero         

Masculino 1  1  1  1  

Feminino 0.66 (0.40, 1.11) 0.1163 0.59 (0.38, 0.92) 0.0196 0.65 (0.47, 0.91) 0.0130 0.65 (0.51, 0.82) 0.0003 

Breslow         

<1mm 1  1  1  1  

1-<2mm 1.94 (0.23, 16.19) 0.1482 2.54 (0.73, 8.81) 0.0826 2.37 (0.30, 18.71) 0.8249 2.26 (0.88, 5.80) 0.0364 

2-<4mm 2.94 (0.25, 34.07)  3598135.20 (0.00, )  2.04 (0.21, 20.07)  2.93 (0.97, 8.88)  

>4mm 5.56 (0.45, 69.30)  6623655.21 (0.00, )  1.90 (0.19, 19.46)  4.09 (1.29, 12.95)  

Escores de propensão         

Q1 1  1  1  1  

Q2 1.78 (0.52, 6.06) 0.3042 0.00 (0.00, ) 0.9391 1.93 (0.79, 4.69) 0.2178 1.03 (0.58, 1.82) 0.9084 

Q3 1.54 (0.41, 5.82)  0.00 (0.00, )  3.01 (0.98, 9.23)  1.08 (0.56, 2.08)  

Q4 0.74 (0.15, 3.56)  0.00 (0.00, )  3.38 (1.08, 10.61)  0.96 (0.48, 1.95)  

Estadiamento AJCC2010         

I 1  1  1  1  

II 0.83 (0.29, 2.39) 0.0494 1.36 (0.68, 2.72) <.0001 0.74 (0.33, 1.65) 0.0651 0.97 (0.61, 1.53) <.0001 

III & IV 1.62 (0.53, 4.96)  3.90 (1.73, 8.78)  1.22 (0.51, 2.94)  2.03 (1.22, 3.37)  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

No começo do século 20 o melanoma era considerado uma doença 

infrequente. Com o passar dos anos, a neoplasia se tornou comum, gerando 

custos significativos para a sociedade e para os sistemas de saúde. Sua 

incidência cresceu de forma regular após os anos 60 na maioria das 

populações de pele branca, e a previsão é que continue crescendo em 

muitos lugares (DIFFEY, 2004; DE VRIES et al., 2005). O melanoma é o 

quinto câncer mais incidente em homens e o sétimo em mulheres nos 

Estados Unidos (SIEGEL, MILLER, JEMAL, 2015), sendo responsável 

pela maioria das mortes causadas por câncer de pele, embora represente 

apenas 1% das neoplasias de pele. As maiores taxas de incidência do 

mundo foram descritas na Austrália com cerca de 60 casos por 100:000 

habitantes por ano (MACLENNAN et al., 1992). A despeito de um 

prognóstico sombrio para pacientes com doença metastática (17% em 5 

anos), o melanoma é associado com altas taxas globais de sobrevida (92%) 

em 5 anos quando comparado com outras neoplasias, superado apenas por 

câncer de próstata, tireóide e testicular (ACS, 2016). 

Os maiores fatores de risco constitucionais para o desenvolvimento 

do melanoma incluem pele clara, pouca habilidade para se bronzear, 

múltiplos nevos, nevos atípicos ou displásicos e a presença de sardas. A 

maioria dos estudos observacionais relataram um aumento substancial no 

risco relativo de desenvolvimento de melanoma em pacientes com 

múltiplos nevos ou nevos atípicos (OLSEN et al., 2009). Em um estudo de 

meta-análise foi demonstrado que pacientes com um número alto de nevos 

melanocíticos (maior que 100), possuiam um risco sete vezes maior de 
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desenvolver melanoma do que pacientes com um número baixo (de 0 a 15 

nevos melanocíticos). Já pacientes com 3 nevos displásicos apresentaram 

um risco três vezes maior e pacientes com 5 nevos displásicos 

apresentaram um risco seis vezes maior (GANDINI et al., 2005a). 

Além dos nevos melanocíticos, outras características constitucionais 

foram associadas ao aumento no risco de desenvolvimento do melanoma 

em um outro estudo de metanálise: a alta densidade de efélides foi 

associado a um risco relativo de 2.1, indivíduos com pele clara 

apresentaram um risco relativo de 2.06 em relação a indivíduos de pele 

escura, olhos azuis representaram um risco relativo de 1.47 quando 

comparados com olhos escuros, indivíduos ruivos mostraram um risco 

relativo de 3.64 em relação a indívíduos com cabelos escuros e finalmente 

a presença de lesões pré malignas e neoplasias de pele reprensentou um 

risco relativo de 4.28 e a presença de indicadores de dano actínico foi 

associado a um risco relativo de 2.02. Apesar de não se tratar de um fator 

constitucional, a existência de história familial positiva para melanoma 

representou um risco relativo de 1.74 (GANDINI et al., 2005b). 

Interessantemente, alguns desses mesmos fatores como a alta densidade de 

efélides e um índice fenotípico sensível ao sol (cabelos loiros ou ruivos, 

olhos claros e dificuldade para se bronzear) mostraram associação com o 

melanoma amelanótico em uma análise multivariada (VERNALI et al., 

2017). 

Uma história de exposição intermitente aos raios ultravioletas e um 

histórico de queimaduras solares, foram confirmados por estudos de meta-

análise como forte preditores de melanoma (MARK ELWOOD & 

JOPSON, 1997; GANDINI et al., 2005a). Mais especificamente estes dois 

fatores estão associados a melanomas da região do tronco e membros, isto 
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é, áreas menos expostas ao sol, com mínimas variações em diferentes 

latitudes. A exposição ocupacional ao sol, esteve mais comumente 

associada ao melanoma de cabeça e pescoco, isto é, em áreas 

continuamente expostas, sendo que essa diferença só foi notada em países 

de baixa latitude (CHANG et al., 2009). 

Apesar da mortalidade do melanoma ter aumentado nos anos 70 e 80 

(BALZI, CARLI, GEDDES, 1997) , essa taxa se estabilizou no começo dos 

anos 90 na Austrália, Estados Unidos e alguns países da Europa, 

possivelmente refletindo os efeitos do diagnóstico mais precoce das lesões 

(GARBE et al., 2000).  

Por sua vez a incidência do melanoma estabilizou ou diminuiu após a 

década de 90 em países como a Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, 

e diversos países Nórdicos e da Europa Ocidental, em ambos os gêneros, 

especialmente nos indivíduos mais jovens. 

Por outro lado, um aumento da incidência foi frequentemente 

observado em indivíduos acima de 60 anos, particularmente em indivíduos 

do gênero masculino (ERDMANN et al., 2013). Existe a hipótese de que o 

melanoma nos indivíduos idosos pode ter um comportamento diferente, 

seja devido a uma biologia tumoral intrinsicamente diferente, seja por uma 

resposta de defesa imunológica alterada, contribuindo para a maior 

incidência e maior mortalidade nessa faixa etária (NIKOLAOU & 

STRATIGOS, 2014). Comparando com indivíduos de outras faixas etárias, 

homens idosos tendem a ter tumores mais espessos, mais comumente do 

subtipo nodular e na região de cabeça e pescoço. Adicionalmente este 

grupo tem uma menor chance de realizar o auto exame de pele, participar 

de programas de rastreio de doença ou ser examinada por um médico 

(GELLER et al., 2009). 
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Indivíduos do gênero masculino tiveram pior sobrevida doença 

específica descrita na literatura quando comparado com o gênero feminino, 

sendo que essa diferença foi mais pronunciada em indivíduos mais jovens. 

Após os 65 anos essa diferença não se fez presente (LASITHIOTAKIS et 

al., 2008). Essa diferença entre os gêneros se mostrou presente mesmo após 

análises multivariadas e na análise de subgrupo de pacientes com doença 

avançada (DE VRIES et al., 2008). 

Recentemente o tratamento da doença avançada foi revolucionado 

com a chegada de novas drogas. Duas formas de combate à doença 

metastática surgiram, promovendo significantes melhoras no intervalo livre 

de doença e na sobrevida global: a terapia alvo representada pelos 

inibidores do BRAF e inibidores MEK para pacientes com mutação no 

BRAF e a imunomodulação representada pelos anticorpos monoclonais 

anti CTLA4 e os anticorpos anti PD1 e anti PDL1. Todavia o custo dessas 

novas drogas é proibitivo na maioria dos cenários e o ganho de sobrevida, 

apesar de ser um grande avanço, está longe de representar a cura da doença. 

Estima-se que o custo anual para o tratamento da doença nos Estados 

Unidos irá triplicar no período de 2011 a 2030, chegando ao valor de 1.6 

bilhões de dólares anuais ao final deste período (GUY et al., 2015). Dessa 

forma, o diagnóstico precoce e a prevenção permanecem como as pedras 

fundamentais para o controle da doença. 

A localização anatômica do melanoma variou conforme a idade, 

sendo mais frequente no tronco e extremidades em indivíduos mais jovens, 

e mais frequente na região da cabeça e pescoço nos indivíduos mais idosos. 

Ademais, melanomas na região da cabeça e pescoço foram mais associados 

à presença de ceratose actínica (CHANG et al., 2009), um marcador de 

dano solar crônico, e a indivíduos do gênero masculino (HOERSCH, 
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LEITER, GARBE, 2006), com altos índices de exposição à luz solar na 

vida adulta sendo que essa exposição maior ao sol é ocupacional. Por sua 

vez, o padrão intermitente (ou recreacional) de exposição solar, está mais 

associado a melanomas localizados no tronco. Esta diferença somada a 

diferenças de expressão gênica entre melanomas (pacientes não 

cronicamente expostos ao sol mais comumente apresentaram mutações no 

gene BRAF e N-RAS) (CURTIN et al., 2005) e uma distinta distribuição 

por idade para melanomas localizados no tronco e na cabeça e pescoço 

(ELWOOD & GALLAGHER, 1998), sugerem que melanomas podem 

surgir através de diferentes vias causais. A hipótese de diferentes vias 

causais foi reforçada considerando-se que indivíduos com maior número de 

nevos apresentaram maior chance de desenvolver melanoma na região do 

tronco e nos membros mas não na região da cabeça e pescoco: o maior 

número de nevos encontrado na região do tronco e membros facilitaria o 

surgimento da doença (OLSON et al., 2009). A ausência de nevos na região 

do dorso foi demostrada como um fator independente de associação com o 

melanoma amelanótico (VERNALI et al., 2017). 

Durante o período de estudo o tratamento do melanoma era 

composto de procedimentos cirúrgicos múltiplos, que geralmente 

envolviam: um primeiro procedimento para biópsia da lesão primária e um 

segundo para ampliação de margens, por vezes com pesquisa de linfonodo 

sentinela. Adicionalmente cerca de 20% dos pacientes com Breslow acima 

de 1 mm  apresentaram metástase linfonodal e necessitaram de um terceiro 

procedimento: uma linfadenectomia da cadeia linfonodal acometida 

(MORTON et al., 2014). Logo, não foi incomum que o paciente passesse 

por 3 procedimentos cirúrgicos para uma mesma lesão primária. Como 

cada etapa cirúrgica resultou em um relatório anátomo-patológico, foram 
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revisadas 1722 páginas de relatórios anátomo-patológicos para a seleção de 

casos de melanomas amelanóticos. 

Após a publicação dos resultados interinos do MSLT II, ficou 

demonstrado que o esvaziamento linfonodal após a biópsia de linfonodo 

sentinela com resultado positivo não foi associado a um aumento da 

sobrevida melanoma específica. O benefício de um discreto aumento na 

sobrevida livre de doença devido ao controle regional da base linfonodal, 

frente às possíveis complicações de uma linfadenectomia, fez com que a 

conduta adotada até então, de realizar o esvaziamento linfonodal após um 

linfonodo sentinela positivo, fosse questionada (FARIES et al., 2017). É 

importante ressaltar que no período do estudo, esses dados não estavam 

disponíveis, portanto o tratamento padrão para um paciente com linfonodo 

sentinela positivo, era o esvaziamento da cadeia linfonodal. 

Em relação a hipótese diagnóstica no momento da avaliação inicial, a 

suspeita de melanoma foi registrada em apenas 10% dos casos. McCLAIN 

et al. (2012) avaliando melanomas amelanóticos que se apresentavam 

clinicamente como lesões avermelhadas notaram que a hipótese de 

melanoma foi aventada em 32% dos casos, enquanto que em comparação, 

os melanomas melanóticos tinham a hipótese de melanoma aventada em 

94% dos casos. CHEUNG et al. (2012) registraram a hipótese de melanoma 

em apenas 4% dos casos da série de melanomas amelanóticos. 

GUALANDRI, BETTI & CROSTI (2009) reportaram que melanoma foi a 

hipótese inicial em 6% dos casos e melanoma metastático em 6% dos casos 

reportados de melanomas amelanóticos. Embora não se possa afirmar que o 

que está escrito na solicitação de anatomo patológico registre fielmente 

todas as hipóteses diagnósticas aventadas pelo médico que realizou a 

biópsia, há de se admitir que os números apresentados neste estudo, ou 
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mesmo os números apresentados na literatura, são muito baixos, já que na 

melhor das hipóteses, pelo menos 68% dos melanomas amelanóticos foram 

não diagnosticados na análise inicial. 

Os baixos índices de suspeita diagnóstica poderiam retardar o 

diagnóstico das lesões amelanóticas e poderiam explicar ainda que em 

parte o seu estadio mais avançado no momento do diagnóstico. Entretanto, 

McCLAIN et al. (2012) não encontraram diferença em atraso diagnóstico 

de lesões pigmentadas e amelanóticas: foi avaliado o intervalo entre o dia 

em que o paciente primeiramente notou a lesão e o dia em que ela foi 

biopsiada. Obviamente que tal desenho de estudo está sujeito ao um imenso 

viés de memória que somado ao baixo número de lesões amelanóticas no 

estudo (36) faz com que os resultados sejam interpretados através de uma 

lente de ceticismo. 

O Melanoma Institute Australia foi a evolução da Sydney Melanoma 

Unit que por sua vez foi formada pelo Dr. Gerald Milton na década de 60. 

A Sydney Melanoma Unit foi realocada para as instalações do Royal Prince 

Alfred Hospital, adjacente à Universidade de Sidney em 1982. Em 2008, 

após uma doação filatrópica a unidade foi realocada para a sua sede própria 

e rebatizada de Melanoma Institute Australia. Foi a maior doação de um 

australiano para um causa única até então. Hoje, o Melanoma Insitute 

Australia é maior do que os limites da sua estrutura física, e está afiliado 

não só à Universidade de Sidney, mas também à Maquarie University, 

quatro hospitais em Sidney, além de ser sede do Australian & New Zealand 

Melanoma Trials Group (ANZMTG) que coordena trials clínicos multi-

institucionais, alguns dele com participação de diversos países. Com mais 

de 70 funcionários o Melanoma Institute Australia também possui o maior 

Biobanco de melanoma do mundo. O Melanoma Research Database é o 
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maior banco de dados de melanoma do mundo, com mais de 40.000 casos e 

foi iniciado em 1959. Cinco funcionários alimentam o banco de dados de 

forma contínua e prospectiva. São inseridos no Melanoma Research 

Database informações epidemiológicas, características do tumor primário e 

informações prognósticas.  

Os termos “carcinoma basocelular” (CBC), “carcinoma 

espinocelular” (CEC) e “CBC ou CEC” estavam presentes em 19%, 11% e 

2% dos casos respectivamente, assim, foi aventada a hipótese de uma lesão 

maligna que não melanoma em 32% dos casos. McCLAIN et al. (2012) 

registraram o termo “CBC” em 35% dos casos e “CEC” em 10% dos casos. 

CHEUNG et al. (2012) encontraram o termo “CBC” em 40 %, o termo 

“CEC” em 20% e a hipótese de “CBC/CEC” em 5% dos melanomas 

amelanóticos e GUALANDRI et al. (2009) registraram o termo “CBC” em 

22% dos casos, e o termo “CEC”ou “CEC in situ” em 11%. Neste estudo e 

em todas as publicações acima, a hipótese de carcinoma foi sempre mais 

frequente que melanoma. Possivelmente isso tenha ocorrido pois quando 

confrontado com uma dúvida diagnóstica, o médico que realizava a biópsia 

favorecia a hipótese da neoplasia mais frequente (CBC/CEC). 

Termos genéricos, que não possibilitaram inferir o que o médico que 

realizou a biópsia estava pensando, como “lesão de pele”, “lesão” ou 

pedidos que simplesmente não tinham nada escrito no campo de hipótese 

diagnóstica representaram 38% dos casos. Outras lesões benignas 

representaram 17% dos casos. McCLAIN et al. (2012) reportaram lesões 

benignas em 17 % dos casos, e não haviam hipóteses registradas em 17% 

dos pedidos. CHEUNG et al. (2012) relataram lesões benignas na hipótese 

diagnóstica em 27% dos casos e não havia hipótese diagnóstica em 1% dos 

casos. GUALANDRI et al. (2009) descreveram que lesões benignas foram 
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aventadas como o diagnóstico em 56% dos casos sendo que todas as 

solicitações continham uma hipótese diagnóstica. 

É importante ressaltar também a enorme variedade de hipóteses 

diagnósticas aventadas: nevus, dermatofibroma, ceratose actínica, 

granuloma piogênico, hemangioma, cisto sebáceo, até algumas hipóteses 

muito pouco usuais, como Sarcoma de Kaposi e tuberculose. KOCH & 

LANGE (2000) em um artigo entitulado “Melanoma amelanótico: o grande 

mascarador” descreveram uma série de casos de melanomas amelanóticos 

em que a hipótese de melanoma não foi suspeitada, e listaram uma série de 

lesões que o melanoma amelanótico pode mimetizar sendo que a grande 

maioria das lesões mimetizadoras citadas neste artigo, foram também 

descritas no presente estudo. GUALANDRI et al. (2009), McCLAIN et al. 

(2012) e CHEUNG et al. (2012) confirmam esse dado, reportando os 

diagnósticos mais variados para as suas lesões. 

A dermatoscopia pode ajudar a diferenciar lesões benignas de lesões 

malignas. PIZZICHETTA et al. (2017) em uma análise multivariada, 

descreveram que um padrão sem estruturas, pseudolacunas 

hipopigmentadas, vasos polimorfos associados com áreas ou glóbulos 

vermelho-leitosos, pouca coloração azul-preta, vasos polimorfos 

combinados com áreas vermelho homogêneas e um padrão homogêneo 

desorganizado foram significamente associados ao risco aumentado de 

melanoma amelanótico nodular. Reportaram ainda que lesões mais 

espessas eram mais fáceis de ser diagnosticadas do que lesões finas e a 

sensibilidade e especificidade no diagnóstico dermatoscópico de um 

melanoma amelanótico nodular era maior do que  no diagnóstico 

dermatoscópico de um melanoma disseminativo superficial. 
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Dos 325 casos em que o relatório anatomo patológico estava 

disponível, 82 (25%) não continham nenhuma descrição de cor na 

macroscopia e 243 (75%) continham alguma descrição de cor. Desses 243 

casos, 27 (11%) a descrição da cor na macroscopia foi feita no Royal 

Prince Alfred Hospital (RPA) e em 243 (89%) a descrição foi feita em 

outro serviço. 

Das 243 lesões que continham alguma descrição de cor, 127 (52%) 

foram descritas com cores classificadas como claras, 53 (22%) foram 

descritas com cores classificadas como escuras ou potencialmente escuras, 

38 (16%) foram descritas como cinza, o que torna difícil interpretar se a 

lesão era uma lesão amelanótica ou pigmentada, 17 (7%) foram descritas 

como cores avermelhadas e em 8 (3%) dos casos as cores foram descritas 

com cores ou palavras que tornaram difícil a avaliação se a lesão seria 

pigmentada ou não pigmentada na macroscopia. Evidentemente a 

classificação por cores é falha pois depende de fatores como a iluminação, 

a presença de sombras e a geometria do objeto (KHAN et al., 2013). Além 

disso, existe um componente pessoal na forma como cada indivíduo 

descreve uma cor. Uma lesão esbranquiçada pode ser descrita por outro 

indivíduo como acinzentada e portanto a precisão dessa classificação é 

muito baixa. Adicionalmente, algumas descrições de cores deixam dúvida 

de qual era a cor da lesão: uma lesão moderadamente pigmentada deve ser 

considerada mais próxima do espectro amelanótico ou mais próxima do 

espectro pigmentado? Neste trabalho, sempre que houve dúvida, foi optado 

por classificar a lesão como pigmentada, na tentativa de ter maior 

confiança de que as lesões classificadas como amelanóticas realmente se 

tratavam de lesões amelanóticas. THOMAS et al. (2014) analisaram um 

pequeno subgrupo de sua amostra em que a impressão clínica da cor da 
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lesão estava disponível: apenas 23% da amostra tinha registrado nos 

pedidos de patologia a impressão da cor do melanoma no momento da 

biópsia. A classificação das palavras por cores foi similar à adotada neste 

estudo: lesões marrom amareladas (tan), marrons, azuis, cinzas, pretas ou 

hiperpigmentadas foram classificadas como clinicamente melanóticas 

enquanto que lesões rosas, vermelhas, brancas ou amelanóticas foram 

classificadas como clinicamente amelanóticas. A diferença que se faz em 

relação a este estudo é que no presente estudo, lesões acinzentadas foram  

classificadas como indefinidas. Dentre as lesões clinicamente pigmentadas, 

95% (57/60) de mostraram pigmentadas também na histopatologia e dentre 

as lesões clinicamente amelanóticas 80% (4/5) revelaram-se amelanóticas 

também na histopatologia. Considerando apenas as lesões clinicamente 

amelanóticas do estudo de THOMAS et al. (2014), 20% das lesões mostrou 

divergência na histopatologia, um número próximo ao encontrado neste 

estudo se forem excluídas as lesões acinzentadas da análise. McCLAIN et 

al. (2012), também descrevem a impressão clínica da cor da lesão, porém 

somente lesões avermelhadas foram elencadas para o estudo. 

Apesar de sujeita a muitas falhas, a classificação macroscópica das 

lesões visou mostrar que o grupo continha uma maior parcela de lesões 

amelanóticas também na macroscopia. É de interesse ressaltar que mesmo 

o sistema adotado neste estudo de classificação das lesões com base na 

microscopia é sujeito a críticas. THOMAS et al. (2014) avaliaram a 

concordância entre três dermato patologistas participantes do estudo na 

avaliação de um subgrupo de lâminas. O índice kappa de concordância 

entre os patologistas foi de 0.48, o que mostrou apenas uma concordância 

moderada. 



Discussão 63 

 

 

 

Dos 325 relatórios anátomo patológicos disponíveis, em 11 (3,4%) 

o termo “amelanótico” foi descrito no RPA, em 99 (30%) o termo foi 

descrito em um relatório de outro serviço mas que foi revisto no RPA e em 

194 (60%) o termo foi descrito no relatório de outro serviço. Em 22 (7%) 

dos casos, o termo amelanótico não foi encontrado no relatórios do arquivo 

e a informação de que o melanoma era amelanótico foi obtida de outra 

forma: nas anotações do prontuário ou mais provavelmente em laudos 

anátomo patológicos que por estarem sendo revisados pela equipe de 

manejo de dados, não estava disponível para conferência. 

Nesta casuística foi encontrada uma porcentagem de 2.1% de 

melanomas amelanóticos, o que se encontra dentro da faixa de 1.8% a 

21,4% encontrada na literatura, conforme o apêndice 6. 

Na análise simples entre os grupos, ou seja, os números da linha de 

base, observou-se que não houve diferença entre os grupos amelanótico e 

pigmentado nos quesitos: gênero, data do diagnóstico e múltiplos 

primários. THOMAS et al. (2014), relataram que houve diferença em 

relação ao gênero na sua casuística após a correção para outros fatores na 

análise multivariada sendo que o melanoma amelanótico esteve mais 

frequentemente associado ao gênero feminino (na análise univariada a 

diferença não foi notada), porém não houve diferença em relação a 

múltiplos primários. Já MOREAU et al. (2013) relataram que havia uma 

maior relação de indivíduos do gênero masculino com o melanoma 

amelanótico, entretanto essa diferença não se mostrou grande em termos 

percentuais (62.3% masculino para amelanóticos versus 57.2% masculino 

para pigmentados, p=0.011), e como se baseou em um banco de dados 

epidemiológico, o grande número de indivíduos na amostra (mais de 

150.000 indivíduos) torna qualquer pequena diferença significantemente 
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estatística. Além disso, a base de dados epidemiológica é muito pouco 

específica, portanto há de se interpretar esses resultados com uma certa 

dose de ceticismo. McCLAIN et al. (2012) relataram não haver diferença 

entre gêneros (55% feminino para amelanóticos versus 45% feminino para 

pigmentados, p=0,27). 

Houve diferença em relação à idade ao diagnóstico: melanomas 

amelanóticos foram encontrados em indivíduos mais idosos, mais 

comumente na região da cabeça e pescoço e menos comumente na região 

do tronco. Estes dados confirmaram o que foi descrito por MOREAU et al. 

(2013): além da maior relação com indivíduos idosos, foi encontrada uma 

maior associação do melanoma amelanótico com a região da face e orelhas 

(a região do couro cabeludo e pescoço foi classificada separadamente e não 

apresentou tanta significância). GUALANDRI et al. (2009) não 

encontraram diferença em relação aos grupos etários assim como 

THOMAS et al. (2014) não encontraram diferença na análise multivariada 

(na análise univariada porém, houve diferença). THOMAS et al. (2014) 

também descreveram uma maior associação de melanomas amelanóticos 

com melanomas na região da cabeça e pescoço e uma menor associação 

com melanomas na região do tronco, associação essa que não permaneceu 

após a análise multivariada. 

Houve associação de maiores espessuras de Breslow com o 

melanoma amelanótico neste estudo, dado confirmado por GUALANDRI 

et al. (2009), MOREAU et al. (2013) e THOMAS et al. (2014) na análise 

uni e multivariada. McCLAIN et al. (2012) não encontraram diferença 

entre os grupos em relação à medida de Breslow, entretanto o seu menor 

número de indivíduos na amostra (46 não pigmentados e 329 pigmentados) 

nos leva a considerar com menor ênfase este resultado. 
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Em relação às mitoses, na casuística deste estudo houve uma maior 

associação dos melanomas amelanóticos com mitoses presentes na lesão. 

THOMAS et al. (2014) encontraram uma associação do melanoma 

amelanótico com a presença de mitoses independentemente da espessura de 

Breslow e de outras características histopatológicas e questionaram se isso 

não indicaria que os melanomas amelanóticos crescem de forma mais 

rápida. McCLAIN et al. (2012) não encontraram diferença entre os grupos 

amelanótico e pigmentado em relação a mitose. Novamente, o pequeno 

número de indivíduos de McCLAIN et al. (2012) torna difícil a 

comparação frente a enorme quantidade de indivíduos e a robustez da 

análise feita por THOMAS et al. (2014). 

A maior associação do melanoma amelanótico com a presença de 

ulceração encontrada neste estudo foi confirmado por MOREAU et al. 

(2013): melanomas amelanóticos de espessura de Breslow de 0 a 1mm e de 

1mm a 2 mm apresentaram maior relação com melanomas amelanóticos 

(em melanomas mais espessos a associação com ulceração não foi 

encontrada). Tal associação não foi encontrada por McCLAIN et al. (2012), 

assim como não foi encontrada por THOMAS et al. (2014) na análise 

multivariada (apesar dela ter sido encontrada com significância na análise 

univariada). 

Em relação aos tipos histológicos, houve uma maior associação do 

melanoma amelanótico com o subtipo nodular e o subtipo desmoplásico. 

Houve uma menor associação com o subtipo disseminativo superficial, 

mais comumente associado ao melanoma pigmentado. McCLAIN et al. 

(2012) também encontraram uma maior associação de melanomas 

amelanóticos com os subtipos nodular e desmoplásico e uma maior 

associação do subtipo disseminativo superficial com melanomas 
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pigmentados. THOMAS et al. (2014), tanto na análise univariada quanto na 

análise multivariada, também encontraram uma maior associação do 

melanoma pigmentado com o subtipo disseminativo superficial, e uma 

maior associação do melanoma amelanótico com o subtipo nodular e outros 

subtipos que não os já citados e o lentigo maligno melanoma. 

GUALANDRI et al. (2009) descreveram uma maior associação do 

melanoma amelanótico com o subtipo nodular. 

O escore de propensão representa a probabilidade de atribuição de 

tratamento condicionado em características de base observadas. Neste 

trabalho, o escore de propensão representou a probabilidade de um 

melanoma, baseado em suas características demográficas e 

histopatológicas, ser amelanótico. O escore de propensão permite que se 

analise uma amostra observacional (não randomizada) de forma que ela 

simule algumas das características particulares de um ensaio clínico 

randomizado. Em particular, o escore de propensão é um escore de 

balanceamento: condicionado no escore de propensão, a distribuição de 

covariáveis observáveis da linha de base vão ser similares entre indivíduos 

“tratados” (amelanóticos) e “não tratados” (pigmentados) (AUSTIN, 2011). 

O escore de propensão foi utilizado para prever a chance de um 

melanoma ser amelanótico. Os melanomas foram pareados na proporção de 

um para um, sendo um melanoma amelanótico e um melanoma 

pigmentado. No caso do modelo preditor, a associação direta deve ser 

independente de qualquer variável que possa estar intermediando a relação 

preditor-desfecho, pois é mister colocar na fórmula preditora apenas o 

efeito direto de cada variável, de forma a abreviar os fatores de confusão. 

Os fatores de confusão são variáveis associadas simultaneamente ao 
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preditor e ao desfecho (ser amelanótico), porém esta conexão não 

representa um link de causalidade (SKELLY, DETTORI, BRODT, 2012). 

Assim como a randomização irá, na maior parte das vezes, resultar 

em covariáveis mensuráveis e não mensuráveis balanceadas entre os 

diferentes grupos, o uso do pareamento pelo escore de propensão irá, na 

maior parte das vezes, resultar em covariáveis mensuráveis da linha de base 

balanceadas entre os grupos. Entretanto, deve-se reforçar que o uso de 

escore de propensão não resultará no balanço de covariáveis não 

mensuradas (AUSTIN et al., 2005). Assim, nas análises de sobrevida, o 

escore de propensão foi mantido mesmo com o nível de significância acima 

de 0.25. Pelo pareamento realizado no estudo e pela possibilidade de 

fatores de confusão residuais, diferentemente das outras variáveis que 

foram descartadas se o valor de p fosse maior do que 0.25, o escore de 

propensão foi mantido para a análise multivariada de sobrevida. 

Outro aspecto interessante no uso do escore de propensão é que este 

permite ao pesquisador separar o desenho do estudo da análise do desfecho. 

Em contraste ao fazer uso de modelos de regressão o pesquisador tem 

sempre à vista o desfecho final, dessa forma, a tentação em ajustar o 

modelo em direção ao resultado desejado estará sempre presente (RUBIN, 

2007). Além disso, o uso do escore de propensão permite que se estime o 

efeito de forma métrica, similar à forma como são apresentados os 

resultados em ensaios clínicos randomizados. Quando os desfechos são 

binários, é possível reportar diferença de riscos, número necessário para o 

tratamento ou o risco relativo. Quando a regressão logística é empregada, o 

odds ratio (ou razão de chances) é a forma mais comum de se reportar os 

resultados. Finalmente, com o uso de métodos que se utilizam do escore de 

propensão, é mais fácil avaliar se fatores de confusão foram 
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adequadamente eliminados, enquanto que isso é mais difícil de ser avaliado 

quando se usam métodos baseados em regressão (AUSTIN, 2011). 

Foi possível observar que anteriormente ao pareamento, os grupos se 

mostravam muito discrepantes em relação à diferença padronizada. Após o 

pareamento ocorreu um equilíbrio entre os dois grupos, com diferenças 

padronizadas menores que 10%. A diferença padronizada compara a 

diferença média em unidades agrupadas de desvio padrão. Outrossim, não é 

influenciado pelo tamanho da amostra. Apesar de não haver um critério 

universalmente aceito sobre qual valor deve ser o limite para indicar um 

desbalanço significativo, uma diferença padronizada menor do que 10% é 

aceita como indicativa de uma diferença negligenciável (NORMAND et 

al., 2001). 

Não houve diferença na sobrevida livre de doença tanto na análise 

univariada quanto na análise multivariada. McCLAIN et al. (2012) também 

não notaram diferença no intervalo livre de doença, porém o tempo de 

seguimento médio foi curto, de apenas 48 meses. 

Em relação à sobrevida global, não houve diferença na análise 

univariada, mas surpreendentemente, foi encontrada uma melhor sobrevida 

no grupo amelanótico, fato talvez possível somente pela metodologia 

utilizada neste trabalho. 

THOMAS et al. (2014) utilizando-se de um modelo de regressão, 

reportaram que o hazard ratio para o evento morte para melanomas 

amelanóticos foi maior quando ajustado para idade, gênero, localização 

anatômica e variáveis no desenho do estudo, mas a sobrevida não foi 

diferente de melanomas pigmentados quando o estadio do tumor pela 

AJCC foi levado em consideração no modelo. A pior sobrevida após o 

diagnóstico foi associada ao estadio mais avançado ao diagnóstico, 
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possivelmente pelo fato de o diagnóstico da lesão ser mais difícil. A 

associação de melanomas amelanóticos com a presença de mitoses 

independentemente da espessura de Breslow, sugeriu segundo os autores, 

que o melanoma amelanótico poderia crescer mais rapidamente. Em casos 

de múltiplos primários, o melanoma “culpado” foi decidido pela maior 

espessura de Breslow. Em cerca de 14% do total de indivíduos na amostra 

não foi possível afirmar com certeza qual melanoma tinha a maior 

espessura de Breslow, o que de certa forma, poderia afetar a análise de 

sobrevida. 

Já MOREAU et al. (2013) observaram que tanto a sobrevida 

observada, relativa e melanoma-específica em 5 anos foi maior para 

melanomas pigmentados em relação a melanomas amelanóticos. Dividindo 

essa população em pacientes com doença localizada, regional ou distante, a 

diferença de sobrevida se manteve para os paciente com doença localizada 

tanto na sobrevida observada, relativa e melanoma-específica, mas não se 

manteve para a sobrevida melanoma-específica em pacientes com doença 

regional ou nas 3 análises de sobrevida para pacientes com doença à 

distância. Todavia a análise de sobrevida foi feita dividindo os pacientes 

por estadio e não estratificando-os pela medida de Breslow já que cerca de 

20% dos pacientes tinham esse dado ausente e adicionalmente esse dado 

estava ausente de forma desproporcional em pacientes com melanoma 

amelanótico e estadio avançado. Finalmente, o estudo utilizou o banco de 

dados de acesso público do Surveillance, Epidemiology, and End Results 

(SEER) que permite a entrada de apenas um código do International 

Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), dessa forma muitos casos 

que eram amelanóticos e também de outro subtipo histológico 

possivelmente não foram registrados. Os autores tentaram minimizar esse 
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fato justificando que a maioria das lesões amelanóticas tipicamente não tem 

classificação histológica em subtipos citada em outros estudos e aqueles em 

que o subtipo é citado, ele quase que “universalmente é descrito como 

lentigo maligno ou lentigo maligno melanoma”, o que em absoluto não é 

verdade haja visto a publicação de GUALANDRI et al. (2009), McCLAIN 

et al. (2012) e THOMAS et al. (2014). Somando-se a miríade de viéses que 

estão presentes no estudo, as conclusões obtidas devem ser interpretadas 

com muitas restrições. 

McCLAIN et al. (2012) também não notaram diferença na sobrevida 

global, porém o tempo de seguimento médio foi curto, de apenas 48 meses. 

BALCH et al. (1978) encontraram uma grande e estatisticamente 

significante diferença na sobrevida em 5 anos para pacientes com 

melanoma amelanóticos (36%) e pacientes com lesões pigmentadas (69%), 

porém na análise multivariada, a pigmentação revelou-se ser um fator 

secundário, correlacionado à espessura de Breslow, portanto sem 

significância estatística. 

BARNHILL & FINE (1996) não encontraram diferença na sobrevida 

em 5 anos entre melanomas amelanóticos e pigmentados, tanto na análise 

univariada quanto na análise multivariada. 

LARSEN & GRUDE (1978) observaram que pacientes com a 

pigmentação classificada em 0 e + tiveram um melhor prognóstico do que 

pacientes classificados com a pigmentação ++ e +++, sendo que em 5 e 10 

anos após o diagnóstico a sobrevida dos pacientes com melanoma 

amelanótico era significantemente pior do que os pacientes que mostravam 

grau ++. Essa diferença desaparecia entretanto se apenas o melanoma 

nodular era considerado. Os autores ressaltaram que os tumores 

amelanóticos apresentavam maior associação com atipia celular, o subtipo 
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nodular e a presença de mitoses e sugerem que a diferença no prognóstico 

possa se dar em parte devido a essas associações. 

SØNDERGAARD et al. (1985) relataram que a pigmentação não 

tinha significância prognóstica quando outras características clinico 

patológicas foram consideradas na análise multivariada. 

Este é o primeiro trabalho a apontar na direção que melanomas 

amelanóticos em uma análise multivariada podem ter uma melhor 

sobrevida. Outras publicações, com bancos de dados de larga escala são 

necessárias para confirmar esta hipótese. 
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1 O melanoma amelanótico esteve associado em uma 

análise univariada a indivíduos idosos, primários da 

região da cabeça e pescoço, maior espessura de 

Breslow, ulceração, mitoses presentes, e os subtipos 

nodular e acral. 

2 O melanoma amelanótico não apresentou diferença 

em relação ao intervalo livre de doença e apresentou 

uma maior sobrevida global quando comparado com o 

melanoma pigmentado em uma análise multivariada. 
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APÊNDICE 2 

Aprovação do comitê de ética - MIA 
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APÊNDICE 4 

Hipóteses diagnósticas formuladas na solicitação de anátomo 

patológico 

 

Contém a palavra “melanoma amelanótico" 13 

Contém a palavra "melanoma" or “mancha melanótica de Hutchinson (1) 20 

Contém a palavra "CBC" 60 

Contém a palavra "CEC" 35 

Contém a palavra "CBC ou CEC" 7 

Não disponível 140 

Lesão/lesão de pele/nada escrito 122 

Tumor/nodulo 13 

Outras lesões benignas 54 

    

OBS: Outras lesões benignas são:   

    

Nevus/pinta 12 

Dermatofibroma 5 

Ceratose actínica 3 

Granuloma piogênico 3 

Cicatriz 3 

Granuloma de corpo estranho 2 

Hemangioma 2 

Cisto sebáceo 2 

Lesão benigna 2 

Acantoma 1 

Bolha de sangue 1 

Lesão cística 1 

Cisto epidérmico 1 

Granulação 1 

Cisto infectado/hemangioma 1 

Lesão infectada 1 

Sarcoma de Kaposi 1 

Quelóide 1 

Ceratose 1 

Lipoma 1 

Mucocele 1 

Granuloma pigênico/ceratose actínica 1 

Acrocórdon 1 

Tuberculose 1 

Úlcera 1 

Verruga 1 

Verruga papulosa 1 

Lesão sangrante de pele 1 

Lesão subcutânea 1 
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APÊNDICE 5 

Descrição de cor macroscópica das lesões biopsiadas 

 

Escuro 3 
Marrom 12 
Marromclaro 7 
Marrompálido (pale brown) 6 
Parcialmentemarrom 1 
Pigmentado 8 
Moderadamentepigmentado 1 
Marromamarelado (tan) 10 

Marrom amarelado pálido (paletan) 5 

Subtotal do grupo de lesões escuras 53 
    
Focalmentepigmentadas 1 
Hipopigmentadas 1 
Levementepigmentadas 2 
Fracamentepigmentadas 1 
Sempigmentaçãodefinitiva 1 
Descolorida 2 

Subtotal do grupo de cores indefinidas 8 
    
Pálido 100 
Creme 8 
off-white 2 

Cor da pele (fleshcoloured) 2 
Não pigmentado 1 
Perolado 2 
Cor da pele (skin coloured) 4 
Branco 8 

Subtotal do grupo de cores claras 127 
    
Roxo 1 
Rosa 13 
Vermelho 3 

Subtotal do grupo de cores avermelhadas 17 

 
  

Cinza 38 
    
    
Total 243 

 

  



Apêndices 94 

 

 

 

APÊNDICE 6 

 

 

Porcentagem e número de melanomas amelanóticos, tipo de 

diagnóstico e ano de publicação de publicações em que foram citadas a 

porcentagem de melanomas amelanóticos. 

 

Autor Número de 

amelanóticos 

% de 

amelanóticos 

Diagnóstico Ano da 

publicação 

Thomas et al 275 8%  Histológico 2014 

Moreau et al* 628 0.4% Histológico 2013 

McClain et al 64 5.5%  Clínico 2012 

Galandri et al 36 7.2%  Clínico 2009 

Barnhill et al 40 7.4% Histológico 1996 

Søndergaard et al 431 21.4% Histológico 1985 

Larsen et al 101 15.3%  Histológico 1978 

Balch et al 30 15.3% Histológico 1978 

Clark et al 16 8.1% Histológico 1969 

Ariel et al 6 1.8% Histológico 1981 

Huvos et al 28 1.9% Histológico 1972 

 



Fonte Consultadas 95 

 

 

 

FONTES CONSULTADAS 

 

 

 

Hosmer DW, Lemeshow S. Applied logistic regression. 2
nd

 ed. New York: 

John Wiley & Sons; 2000. 392p.  

 

Houaiss A. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. Versão 

2.0: Objetiva, 2010. 

 

Michaelis A. Dicionário inglês-português. 25ª ed. São Paulo: 

Melhoramentos, 1997. 

 


