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melanoma >>  Moura leite netto

cientistas identificam, a partir de casos 
familiares, mutação genética ligada ao 
melanoma – o mais agressivo tumor de 
pele. com mapeamento de pintas é 
possível diagnosticar a doença em 
estágios iniciais, com cura em quase 
totalidade dos casos 

U
m estudo inédito no Brasil identifica mutações 
dos genes envolvidos na hereditariedade do me-
lanoma – o mais agressivo câncer de pele, que 
tem possibilidades de cura remotas nos estágios 

mais avançados – tem como objetivo diagnosticar o tumor 
em seu início, aumentando as chances de cura para mais 
de 90%. Famílias com dois ou mais casos de melanoma en-
tre parentes diretos (pais, irmãos, tios, avós e primos) inte-
gram o protocolo com até dez membros por família.

A partir dos primeiros resultados da tese de mestrado do 
dermatologista Alexandre Leon, do Hospital A.C.Camargo, a 
conduta clínica de acompanhamento de 50 famílias passou 
a fazer parte da rotina do Departamento de Oncologia Cutâ-
nea da instituição, em um ambulatório exclusivo para essa 

com quase 6 mil novos casos a cada ano no 
país (mais de 1,2% de todos os tumores), o 
melanoma de pele é bem menos frequente 
que os outros tumores cutâneos (carcinomas 
basocelulares e de células escamosas, com 
quase 150 mil casos anuais), porém é o mais 
agressivo e com maior mortalidade. As taxas 
de mortalidade variam de acordo com o 
estágio em que a lesão é diagnosticada:

estágio 1
com profundidade inferior  
a 1 milímetro: 

+ de 90% 
de chances de cura.
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finalidade, com equipe multidisciplinar coordenada pelo 
dermatologista, e colaboração da enfermeira Luciana Facure 
e dos departamentos de Patologia e Oncogenética do hospi-
tal. “Atendemos famílias que têm dois ou mais casos de me-
lanoma e fazemos o mapeamento de pintas e outros sinais 
na pele. Com isso podemos diagnosticar se outros familiares 
têm a possibilidade de vir a desenvolver a doença, e tratá-los 
no início, aumentando assim as chances de cura para 90%”, 
explica o médico.

Uma das famílias em acompanhamento é a Barros Gonza-
les, de descendência européia, residente em São Paulo. Filha 
de espanhol e bisneta de alemão (etnias com alta predisposi-
ção ao câncer de pele), a comerciante Marisa, 50 anos, notou 
em junho de 2006 uma pinta nas costas que, segundo ela, ti-
nha um aspecto estranho. Após biópsia, descobriu que esta-
va com um melanoma em fase inicial. O tumor foi retirado e 
foi lhe recomendado evitar exposição solar. Na mesma épo-
ca, sua irmã, Rosana, 42 anos, retornou do dermatologista 
trazendo consigo um conselho médico. “Ela foi alertada a 
nos dizer sobre a importância de todos observarem o corpo 
em busca de algo suspeito”, recorda Marisa.

A recomendação foi acatada por seu irmão, Roberto, 49, 
que desconfiou de uma pinta na perna. Passou por biópsia 
no A.C.Camargo, onde recebeu o diagnóstico de melanoma 
avançado, em estágio 3. O tumor, localizado na panturrilha, 
foi retirado e, em seu lugar, foi aplicado enxerto a partir de 
pele extraída da coxa. Também foram retirados dois gân-

estágio 4
 quando há metástase à distância: 

menos de 5% 
de chances de cura.

estágio 3
quando há gânglios: 

50%
 de chances de cura.

estágio 2
localizada na pele, porém 
maior que 2 centímetros: 

80% 
de chances de cura.
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glios, entre os quais um na virilha, 
pois havia suspeita de metástase, que 
não foi confirmada.

A equipe de oncologia cutânea do 
A.C.Camargo tomou conhecimento do 
caso de Rosana, diagnosticada antes 
de Roberto e convidou a família a inte-
grar o projeto de pesquisa de Alexan-
dre Leon. “Prontamente aceitamos e 
fiquei muito contente ao saber que há 
esse tipo de trabalho. Disse a eles que 
nunca tínhamos sido alertadas sobre 
ser possível identificar uma maior 
chance de determinada família ter me-
lanoma”, diz Marisa. Ela foi submetida 
a exames de DNA, cuja análise ainda 
não foi finalizada. Como ação preven-
tiva, seus dois filhos, quatro irmãos e 
dois sobrinhos iniciaram em dezem-
bro de 2008 o processo de mapeamen-
to das pintas na pele e o retorno está 
agendado para junho deste ano.

Protetor solar agora é rotina seguida 
pela família Barros Gonzáles, diz Mari-
sa. “Não saio de casa sem me proteger, 
nem mesmo se for apenas para cami-
nhar perto de casa.” Segundo ela, os 
mais zelosos são seus filhos Gustavo, 
20, e Tiago, 19. “Até mesmo quando 
eles vão para a praia retornam bran-
quinhos. Mas alguns de meus irmãos 
ainda precisam levar de vez em quan-
do uns puxões de orelha”, conta. 

PASSo A PASSo do mAPEAmEnTo 
As famílias com dois ou mais casos de melanoma são submetidas ao 
exame de dnA, que aponta se há mutação em determinado gene e pré-
disposição à doença. Constatou-se que cerca de 10% dos membros 
apresentam mutação dos genes CdKn2A (o mais frequente), CdK4 e 
mC1R. “Até metade dos pacientes com a mutação diagnosticada tem 
chances de desenvolver melanoma no decorrer da vida”, aponta 
Alexandre leon. os testes genéticos, financiados pela Fundação do 
Amparo à Pesquisa do Estado de S. Paulo (FAPESP), foram 
desenvolvidos no laboratório de Biologia molecular do Câncer do 
A.C.Camargo.
Como forma de prevenção os pacientes com a predisposição genética 
fazem o mapeamento de pintas e lesões a cada seis meses, através de 
um exame de dermatoscopia digital, que propicia um mapeamento de 
todas as pintas do corpo com tamanho maior que 2 milímetros. os 
exames apontam quais delas têm estrutura fora da normalidade e 
devem ser investigadas como potenciais tumores. “Também é 
importante que o dermatologista faça um questionário para avaliar a 
exposição solar, porque quando em excesso pode contribuir para o 
surgimento do melanoma”, afirma.
  
  * Famílias com este perfil podem ser incluídas no projeto de  
  melanoma Familial do A.C.Camargo. informações pelo telefone
  (11) 2189-5000.
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Pesquisadores do Reino 
Unido aplicaram um expe-

rimento que modificou o 
DNA de roedores e identificou 

uma alteração que fica num gene bati-
zado de B-RAF, que está presente em 
70% dos melanomas. Richard Marais, do 
Instituto de Pesquisa do Câncer, em Lon-
dres, conseguiu criar a mutação de ma-
neira controlada em camundongo e mos-
trou que ela pode desencadear o proces-
so que leva melanócitos (células que 
conferem pigmentação à pele) a forma-
rem tumores.

Os cientistas afirmam que há alguns 
anos testes clínicos de drogas já tenta-
ram atacar o B-RAF e outros genes rela-
cionados, mas os resultados não foram 
bons. Agora, conhecendo mais precisa-
mente seu alvo, apostam em resultados 
promissores, pois há inibidores do BRAF 
mais potentes e mais específicos, que 
eles pretendem explorar.

Segundo o estudo, além de terem reve-
lado um mecanismo para a formação de 
melanomas, os novos roedores genetica-
mente alterados, poderão servir como 
modelos animais para estudar a doença. 

Para tanto, foi usado um “promotor”, ou 
seja, vincular a ação do gene escolhido a 
uma molécula específica, que promove 
sua ativação. 

De acordo com o estudo, foi introduzi-
do o gene mutante no genoma de todas 
as células do animal, sendo posto sob 
um promotor que é ativado só nos mela-
nócitos, a tirosinase - uma das moléculas 
envolvidas na síntese da melanina - que 
dá pigmentação à pele. O problema, se-
gundo os cientistas, é que há células fora 
da pele - neurônios, por exemplo - que 
também produzem tirosinase. Para ga-
rantir que essa molécula promovesse o 
gene mutante apenas na pele, os cientis-
tas vincularam sua ação a uma droga es-
pecial. Assim, demonstraram que o B-
RAF mutante gerava um melanoma.

Na opinião do oncologista clínico do 
Hospital A.C.Camargo, José Augusto Rin-
ck Júnior, este estudo, feito inicialmente 
em camundongos, permite uma investi-
gação mais ampla e testes de novas tera-
pêuticas. No entanto, o médico alerta 
que para uma nova terapêutica passar 
de estudos em animais para humanos e, 
principalmente, para a prática clinica di-
ária, é um processo demorado e dispen-
dioso. “Para se ter uma idéia, de cada 
cem novas drogas que se mostram efica-
zes em laboratório, apenas uma conse-
gue chegar à prática clínica depois de, 
em média, 10 a 15 anos e à custa de mi-
lhões de dólares”, afirma. 

Em busca
da origem 
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