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DESCRIÇÃO DOS CASOS DE LINFADENECTOMIA EM RELAÇÃO AO TIPO HISTOLÓGICO NOS CASOS DE MELANOMA CUTÂNEO 

FILIPE PEREIRA MADEIRA; MAZZUCA, RAFAEL B.; DALBERTO, EDUARDO A.; VALIATI, ANDRÉ A.; OLIVEIRA, NATASHA M.; VANAZZI, 
SARA S.; ALCEU MIGLIAVACCA; JOSÉ RICARDO GUIMARÃES 

INTRODUÇÃO: O melanoma é o câncer de pele que se associa com uma maior taxa e metástases e uma menor sobrevida. Possui 
diversos tipos histológicos, associados, cada, com um melhor ou pior prognóstico. Desta forma, torna-se de extrema importância sua 
avaliação histopatológica. Dentre estes subtipos, sabe-se que o nodular tem maior correlação com acometimento linfonodal. OBJETIVO: 
Avaliar a presença de linfonodos acometidos na linfadenectomia associado com alguns dos subtipos histológicos no melanoma primário 
dos pacientes do serviço de cirurgia geral do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). MATERIAL E MÉTODOS: Estudo transversal cuja 
população em estudo foi constituída por todos os pacientes que foram submetidos à pesquisa de linfonodo sentinela para melanoma 
cutâneo no HCPA no período de 01/01/05 a 30/06/09. O trabalho foi desenvolvido junto ao Serviço de Cirurgia Geral do HCPA através da 
análise retrospectiva de prontuários de pacientes incluídos no estudo. RESULTADOS: Durante o período de análise, foram encontrados 
108 casos de pesquisa de linfonodo sentinela por melanoma no HCPA. No total, 15 pacientes tiveram pesquisa de linfonodo sentinela 
positiva. Dos 13 pacientes que foram submetidos à linfadenectomia, 6 correspondiam ao subtipo nodular e 7 ao superficial disseminado. 
Entre os de subtipo superficial disseminado, apenas 28,6% apresentaram acometimento linfonodal na linfadenectomia, sendo 1 dos 
pacientes com 1 linfonodo acometido e 1 paciente com 2. Já entre os de subtipo nodular, 66,7% apresentaram linfonodos acometidos na 
linfadenectomia, sendo que 2 deles tinham 3 ou mais linfonodos acometidos. CONCLUSÃO: Através dos dados acima descritos, apesar do 
pequeno tamanho da amostra, já é possível perceber uma tendência de o subtipo nodular apresentar um maior acometimento linfonodal 
comparado ao subtipo superficial disseminado. Dessa forma, reforçando a importância da análise histopatológica do melanoma.  
  

 

 

 

 




