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RESUMO 

 

 

Mendonça UBT. Análise de mutações do gene KIT em pacientes com 
melanoma de mucosa de cabeça e pescoço e relação clínica retrospectiva 
[Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 
2015. 
 
Introdução: O melanoma mucoso de cabeça e pescoço (MMCP) é mais 
agressivo do que o melanoma cutâneo, marcadores prognósticos desta 
patologia não foram completamente esclarecidos devido a sua raridade. Em 
recentes estudos, algumas vias moleculares foram descritas na 
fisiopatologia destes tumores. Entre estas vias, existe a via da MAPK 
(Mitogen Activated Protein Quinase). Esta via de sinalização está envolvida 
no controle do crescimento celular, proliferação e migração, com um papel 
no desenvolvimento e progressão do melanoma. Além disso, a mutação do 
gene KIT foi identificada em melanomas, indicando a possibilidade de 
benefícios terapêuticos com o uso dos inibidores de tirosino-quinase. 
Objetivos: descrever a prevalência e características de mutações ativadoras 
do gene KIT em 28 pacientes com MMCP tratados no Instituto Nacional do 
Câncer-INCa; avaliar a relação entre a presença de mutação ativadora do 
gene KIT e evolução clínica dos pacientes tratados em relação ao 
estadiamento, sobrevida livre de doença e sobrevida global. Métodos: 
Estudo retrospectivo de coorte, foram incluídos 28 pacientes com MMCP 
tratados no INCA, entre 1998 e 2009. Foram analisados: estadiamento, 
tratamento primário, sobrevida livre de doença (SLD) e sobrevida global 
(SG). As curvas de sobrevida foram analisados utilizando o método de 
Kaplan-Meier, com software SPS 11.0. Análise KIT: O DNA foi extraído a 
partir de tecido incluído e fixado em parafina. O procedimento consiste de 
múltiplas etapas de desparafinização com xilol. Os restos celulares são 
precipitados por centrifugação e o DNA, no sobrenadante é utilizado nas 
reações de PCR (direto ou diluído). A análise mutacional do gene foi 
realizada utilizando-se a amplificação por PCR seguida pelo 
sequenciamento genômico. As análises são iniciadas pelo éxon 11, 
seguidas do éxon 9, 17 e 13. Resultados: Os pacientes eram 
predominantemente do sexo feminino (57%). A idade de apresentação 
variou de 27 a 85 anos. A região nasossinusal foi o sítio primário mais 
frequente (75%). Todos os pacientes foram submetidos a ressecção 
cirúrgica. Dezessete pacientes receberam radioterapia adjuvante (37%). As 
recorrências ocorreram em 82% dos pacientes. Presença de mutação de 
KIT foi encontrada em 7 casos (25%), três no éxon 9, 3 no éxon 11 e 1 no 
éxon 13. Fatores preditivos de recorrência foram índice mitótico (p = 0,05), 
invasão vascular (p = 0,043), e a disseminação perineural (p = 0,034). Não 
houve diferenças significativas na SLD e SG de acordo com a mutação KIT. 
Conclusão: A presente série incluiu 28 casos tratados. Sete casos (25%) 



tinham mutações ativadoras KIT. Esta descoberta sugere que existe um 
grupo de pacientes que poderiam se beneficiar com a terapia-alvo adequado 
com inibidores de tirosino-quinase. 
 
Descritores: Melanoma; Mucosa nasal; Mucosa bucal; KIT; Proteínas proto-
oncogênicas c-kit; Mutação. 
 



ABSTRACT 

 

 

Mendonça UBT. Mutation analysis of gene KIT in patients with head and 
neck mucosal melanoma and retrospective clinical correlation [Thesis]. São 
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2015. 
 
Unlike their cutaneous counterparts, head and neck mucosal malignant 
melanomas (HNMM) behave much more aggressively and their prognostic 
markers have not been fully elucidated. In recent studies, some molecular 
pathways have been found to be involved in the pathogenesis of melanomas. 
Among these, there is a proliferative MAPK pathway ("Mitogen Activated 
Protein Kinase"). This signaling pathway is involved in controlling cell growth, 
proliferation and migration, with a role in the development and progression of 
melanoma. In addition, KIT gene mutation has been identified in melanomas, 
indicating that there may be potential therapeutic benefits of tyrosine kinase 
inhibitors. Objectives: Evaluation of KIT mutation prevalence in a subset of 
28 patients with HNMM treated at a single institution, establishing the 
relationship between different mutations and outcome (DFS and OS). The 
primary end-point of the study was to define the incidence of KIT mutations in 
HNMM, including the relationship between KIT mutations with disease-free 
survival (DFS) and overall survival (OS) in HNMM. Secondary end-points 
were correlation among therapeutic options, histopathological findings, 
demographic data and clinical response. Methods: This retrospective study 
comprised data of 28 patients with HNMM treated at Brazilian National 
Cancer Institute (INCA) between 2000 and 2011. Clinical analysis included 
patients characteristics, staging, primary and palliative treatments, disease 
free survival and overall survival. Progression-free survival and overall 
survival were analyzed using the Kaplan-Meier method, with SPS 11.0 
software. KIT analysis: paraffin blocks were selected following analyses of 
histologic preparations, enabling DNA extraction. Different DNA 
concentrations were employed in PCR amplifications, based on DNA 
integrity. PCR amplification of exon, 9, 11, 13 and 17 was performed. . 
Results: Patients were predominantly females (57%). The age of 
presentation ranged from 27 to 85 years. The sinonasal region was the most 
frequent primary site (75%). All patients underwent surgical resection. 
Seventeen patients received adjuvant radiotherapy (37%). Recurrences 
occurred in 82% patients. Oncologic mutations in KIT were found in 7 (25%) 
of seven tumors, 3 in exon 9, 3 in exon 11 and 1 in exon 13. Predictive 
factors for recurrence were mitotic rate (p=0.05), vascular invasion 
(p=0.043), and perineural spread (p=0.034). There were no significant 
differences in DFS and OS according to KIT mutation. Conclusion: HNMM 
remains a rare disease. The present single-institution series includes 28 
cases treated in single institution. Seven cases (25%) had activating KIT 
mutations, which is an increased prevalence of activating KIT mutations in 



this specific subset of mucosal melanomas. This finding suggests that there 
is a group of patients who might benefit with appropriate targeted therapy 
with kinase inhibitors 
 
Descriptors: Melanoma; Nasal mucosa; Buccal mucosa; KIT; Proto-
oncogene proteins c-kit; Mutation. 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Introdução 
 



1 Introdução   2 

1  INTRODUÇÃO 

 

 

O melanoma maligno cutâneo representa um grande problema de 

saúde para muitos países. Desde a década de 60, a incidência de 

melanoma maligno aumenta 3 a 8% ao ano. Apesar deste achado, houve 

melhora significativa das taxas de sobrevida, graças, principalmente, ao 

diagnóstico precoce (Thompson et al., 2005). Embora a maioria dos 

melanomas malignos em estágios iniciais seja curada com o tratamento 

cirúrgico, o prognóstico de pacientes com doença avançada ainda é ruim 

devido ao padrão de resistência aos esquemas de quimioterapia disponíveis. 

A identificação de alvos moleculares para o diagnóstico e tratamento destes 

pacientes é de importância particular e representa grande parte dos projetos 

de pesquisa sobre melanoma maligno. 

O melanoma maligno de mucosa de cabeça e pescoço (MMCP) é uma 

entidade clínica rara que representa menos de 1% dos melanomas malignos 

nos países do Ocidente e menos de 10% dos melanomas malignos de 

cabeça e pescoço, contribuindo com 25% a 33% dos casos de melanoma 

maligno no Japão (Conley & Pack, 1974, Andersen et al., 1992; Brandwein 

et al., 1997; Chang et al., 1998). A idade mediana dos pacientes com 

melanoma maligno de mucosa é 60 anos, e os sítios primários mais comuns 

incluem cavidade nasal, seios paranasais e cavidade oral (Mendenhall et al., 

2005). A maior parte dos pacientes se apresenta ao diagnóstico com doença 

restrita ao sítio primário, 10 a 30% apresentam linfonodomegalia cervical e, 

aproximadamente, 15% têm doença disseminada (Mendenhall et al., 2005). 

A probabilidade de acometimento à distância varia de acordo com o sítio 

primário, com 11% de acometimento linfonodal em pacientes com sítio 

primário nasossinusal e 47% em pacientes com sítio primário em orofaringe 

(Temam et al., 2005). Os achados histopatológicos do melanoma maligno de 

mucosa de cabeça e pescoço são variáveis. As células tumorais podem 

apresentar características plasmocitoides, sarcomatoides ou epitelioides, e o 
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conteúdo de melanina oscila entre tumores amelanóticos e lesões altamente 

pigmentadas (Brandwein et al., 1997). As técnicas de imuno-histoquímica 

podem distinguir o melanoma maligno de mucosa de outros cânceres, 

evidenciando reações a S100, vimentina e HMB45 usualmente positivas, e 

contra EMA e citoqueratinas, negativas. O tratamento dos pacientes com 

melanoma maligno de mucosa de cabeça e pescoço com doença localizada 

consiste em ressecção cirúrgica associada ao esvaziamento cervical, nos 

casos em que há metástase cervical. A indicação de linfadenectomia 

cervical em pacientes sem evidência clínica ou por métodos de imagem de 

metástases cervicais, bem como o uso de radioterapia pós-operatória 

(Mendenhall et al., 2005) são aspectos controversos. 

O conhecimento obtido por meio de pesquisa translacional em 

oncologia é fundamental para a compreensão dos mecanismos envolvidos 

na patogênese de doenças pouco frequentes, como o melanoma maligno de 

mucosa originado em cabeça e pescoço, e o direcionamento para realização 

de estudos clínicos subsequentes.  

As principais vias de sinalização intracelular relacionadas à patogênese 

do melanoma maligno são a MAPK (Mitogen Activated Protein Kinase), a 

PI3K (phosphatidylinositol 3-kinase) e o cAMP (cyclic AMP). A via MAPK é 

ativada por grande número de fatores de crescimento e é fundamental nos 

processos de sinalização intracelular envolvidos com sobrevida celular, 

crescimento celular e diferenciação (Dhillon et al., 2007). A ativação da via 

MAPK é iniciada por receptores de tirosina kinase de superfície celular 

transmembrana, com um domínio de ligação extracelular e um domínio de 

tirosina kinase intracelular. Após a ação do ligante, a maioria dos receptores 

dimeriza, levando à ativação do receptor e autofosforilação dos resíduos de 

tirosina. Estes resíduos de tirosina fosforilados funcionam como sítios de 

ligação para proteínas adaptadoras responsáveis pela ativação de diversas 

moléculas, dentre elas, as GTPases da família Ras. Ras representa um link 

crítico, permitindo a sinalização extracelular à ERK (Extracellular Regulated 

Kinase) (Mckay & Morrison, 2007). Uma vez ativado, o Ras recruta a Ras 

kinase, tornando-a ativada. Raf fosforila e ativa uma nova proteína kinase 
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chamada ERK Kinase, que, em seguida, ativa a ERK, responsável pela 

regulação da cascata de fatores de transcrição que regulam expressão 

gênica, mudanças do citoesqueleto e metabolismo (Thompson et al., 2005). 

A via de sinalização MAPK regula a proliferação de melanócitos após a ação 

de agonistas como fator de crescimento de fibroblasto, fator de crescimento 

do hepatócito, fator de crescimento de epiderme e stem cell factor. As 

mutações encontradas na via de sinalização MAPK representam um grande 

avanço no conhecimento da biologia molecular do melanoma maligno e a 

possibilidade de desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas. 

Outros fatores importantes são implicados na patogênese do 

melanoma maligno, como local de acometimento, apresentação clínica 

inicial e exposição à luz solar. A exposição à radiação ultravioleta é aceita 

como fator causal maior, mas os mecanismos envolvidos não estão 

completamente elucidados. Pessoas de pele clara representam o grupo 

mais acometido por melanoma maligno e os tumores aparecem, mais 

comumente, em áreas de exposição intermitente ao sol, como tronco, braços 

e pernas, ao invés de áreas de exposição crônica, como a face. Uma menor 

parcela de melanoma maligno aparece em locais aonde não há exposição à 

luz solar, como palmas e plantas (melanoma maligno acral) e melanoma 

maligno originado em mucosas (Marks, 2000; Whiteman et al., 2001, Curtin 

et al., 2005). Genes frequentemente mutados, como B-Raf e N-Ras, 

encontrados em melanoma maligno não apresentam sinais (fingerprints) de 

mutações induzidas por luz solar (Albino et al., 1989; Davies et al., 2002).  

A heterogeneidade do melanoma maligno em relação ao sítio de 

acometimento, grau de exposição solar e características histológicas, 

provavelmente, é causada por subtipos de melanoma maligno 

biologicamente distintos, que precisam ser abordados de forma 

individualizada. A análise de diferenças do número de cópias de DNA 

realizada pela técnica de hibridização genômica comparativa de 126 

melanomas malignos primários classificados de acordo com o sítio de 

acometimento e grau de exposição solar permitiu discernir alterações 

distintas de sinalização intracelular de acordo com o subtipo de melanoma 
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maligno. No grupo de melanomas malignos de pele sem sinais de exposição 

crônica ao sol, foram encontradas mutações em B-Raf (59%) ou N-Ras 

(20%), o que não ocorreu nos grupos de melanoma maligno acral, 

melanoma maligno de mucosa e melanoma maligno originado em pele com 

sinais crônicos de exposição solar. A análise de um segundo grupo de 

pacientes utilizando hibridização genômica comparativa em pacientes dos 

diferentes subtipos de melanoma maligno identificou, entre os grupos 

estudados, uma amplificação gênica no 4q12, e possíveis genes candidatos 

foram estudados, evidenciando mutação ou aumento do número de cópias 

de KIT em 39% dos melanomas malignos de mucosa, 36% dos melanoma 

maligno acral, 28% dos melanomas malignos com lesão crônica de pele 

induzida pelo sol e em 0% dos melanomas malignos de pele sem sinais de 

lesão crônica pelo sol (Curtin et al., 2005). 

Mutações no gene do KIT são descritas em pacientes com GIST 

(tumores do estroma gastrointestinal), levando à transcrição de receptor de 

tirosina kinase ativo independente da ação do ligante. A maior parte (90%) 

destas mutações está localizada no éxon 11 do gene KIT que codifica o 

domínio justa-membrana intracelular do receptor de tirosina kinase (Hirota et 

al., 1998). 

A identificação de mutações ativadoras no gene KIT em pacientes com 

melanoma maligno de mucosa possibilita o melhor conhecimento da biologia 

tumoral, e possibilita o delineamento de protocolos de pesquisa clínica e 

tratamento com o imatinib (Hirota et al., 1998). 
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2 OBJETIVOS 

 

 

O trabalho tem como objetivos: 

 

1 Descrever a prevalência e características de mutações ativadoras 

do gene KIT em 28 pacientes com melanoma maligno de mucosa 

de cabeça e pescoço tratados no Instituto Nacional do Câncer; 

2 Avaliar a correlação entre a presença de mutação ativadora do 

gene KIT e evolução clínica dos pacientes tratados em relação ao 

estadiamento, sobrevida livre de doença e sobrevida global. 
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3  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1 Melanoma maligno de mucosa de cabeça e pescoço 

 

3.1.1 Aspectos gerais 

 

A palavra melanoma maligno provém do Grego melas, que significa 

escuro, negro, e o sufixo oma, tumor. O melanoma maligno é uma neoplasia 

agressiva de origem melanocítica, que se desenvolve a partir de lesões 

melanocíticas benignas pré-existentes ou de melanócitos normais da pele, 

mucosa e, eventualmente, da coroide e leptomeninges do sistema nervoso 

central (Gu et al., 2003; Mendenhall et al.; WHO; Wagner et al., 2008). Os 

melanócitos são células que produzem e contêm no citoplasma o pigmento 

melanina, localizadas na camada basal da epiderme, infundíbulo e região 

bulbar dos folículos pilosos, na coroide, em leptomeninges e em mucosas. 

As células precursoras dos melanócitos são os melanoblastos, que são 

células de origem neuroectodérmica, que migram a partir da crista neural do 

embrião para a pele, retina, meninges, mucosas oronasal e respiratória, 

entre a 12ª e 14ª semanas de vida intrauterina (Alonso et al., 2004, Demierre 

et al., 2008). Uma vez na derme, os melanoblastos sofrem maturação, 

dando origem a células precursoras de melanócitos (pré-melanócitos 

precoces e intermediários), que, na epiderme, diferenciam-se 

completamente para melanócitos (Alonso et al., 2004; Carlson et al., 2009). 

O melanoma maligno de mucosa de cabeça e pescoço (MMCP) é uma 

condição rara que compreende menos de 1% de todos os melanomas 

malignos no Ocidente; e menos de 10% dos melanomas malignos de 

cabeça e pescoço (Mendenhall et al., 2005; Tas & Keskin, 2013). Além de 

raro, o MMCP apresenta um padrão de comportamento diferente do 

melanoma maligno cutâneo (Tabela 1) (MC) (Tas & Keskin, 2013). 
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Tabela 1 - Comparação entre melanoma maligno de cabeça e pescoço. 

 Melanoma cutâneo Melanoma de mucosa 

Tecido de origem Pele Superfícies mucosas 

Idade média 55 anos 65 anos 

Aparência amelanótica 1.8%–8.1% 20%–25% 

Fatores de risco Exposição solar Desconhecido 

Raça Branca: 94%/Negra:0,8% Branca: 85%/Negra: 7% 

Papel do tratamento 
radioterápico no tumor 

primário 
Normalmente, não há papel. 

Radiação para o leito 
tumoral geralmente 

Recomendada 

Ativação da mutação 
do gene KIT 

Menor que 5% 15%–22% 

FONTE: Seetharamu et al., 2010 

 

Mendenhall et al. (2005) afirmaram que a idade média dos pacientes 

com MMCP é de, aproximadamente, 60 anos, com uma grande variação 

entre 20 e 90 anos. Existe uma preponderância para o gênero masculino. Os 

sítios primários mais comuns incluem a cavidade nasal, seios paranasais e 

cavidade oral. Dentro desses sítios, a cavidade nasal, o rebordo alveolar e o 

palato duro são, mais frequentemente, envolvidos.  

Estudos recentes indicam que as taxas de sobrevida de pacientes com 

melanoma maligno nos Estados Unidos continuam a aumentar, sobretudo 

devido ao sucesso do tratamento em pacientes diagnosticados 

precocemente, quando a doença ainda está em estágio inicial (Xing et al., 

2012; Tas & Keskin, 2013). No entanto, até 50% desses pacientes podem 

ter uma recidiva, mais comum nos primeiros anos após o diagnóstico. 

Estima-se que 20% de todas as primeiras recidivas sejam locais, 50% 

ocorram nos linfonodos regionais, e 30% em locais distantes (Xing et al., 

2012).  

Apesar dos conhecidos benefícios da detecção precoce, ainda não 

existem diretrizes de vigilância, prevenção e tratamento do MMCP. 
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3.1.2 Aspectos históricos 

 

Mendenhall et. al. (2005) afirmaram que o surgimento histológico de 

MMCP é variável. As células tumorais podem ser: plasmocitoides; 

sarcomatoides; ou epitelioides. O teor de melanina também pode variar de 

tumores fortemente pigmentados para aqueles que são amelanóticos. 

Demierre et al. (2008) propuseram critérios clínico-patológicos 

detalhados para o diagnóstico e prognóstico do melanoma maligno, 

publicados na revista Cancer por Allen e Spitz, em 1953, base científica 

sobre a qual o conhecimento atual sobre melanoma maligno se norteia. 

Allen e Spitz observaram o impacto prognóstico desfavorável de ulceração e 

do índice mitótico elevado. Na verdade, a ulceração se tornou um fator 

prognóstico independente do melanoma maligno em 2001, por meio da 

publicação da American Joint Commission on Cancer Staging System 

(Comissão Conjunta Americana sobre Sistema de Estadiamento do Câncer). 

A relevância da taxa mitótica foi confirmada e, posteriormente, estendida 

para prever o status do linfonodo sentinela. Allen e Spitz reportaram uma 

melhor expectativa de sobrevida para mulheres com melanoma maligno em 

relação aos homens, observação que tem resistido ao longo dos anos. 

Durante o período de 1969 a 1999, a mortalidade global por melanoma 

maligno aumentou, aproximadamente, em 50%, a partir de 2 óbitos por 100 

mil para 3 óbitos por 100 mil, mas o aumento foi desproporcionalmente 

superior para homens com idade ≥ 65 anos (um aumento de 157%, ou seja, 

três vezes maior do que a taxa para mulheres na mesma idade). Além disso, 

os tumores com espessura de 4mm ou mais aumentaram sua incidência 

significativamente em homens com idade de 60 anos, e, em homens mais 

idosos, esses tumores são mais frequentemente diagnosticados com o 

subtipo nodular de melanoma maligno. Embora várias hipóteses tenham 

aparecido e ganhado força, incluindo as diferenças sexuais na percepção da 

pele, nenhuma delas explica totalmente porque os homens apresentam um 

risco desproporcional para desenvolver melanomas malignos espessos 

(Demierre et al., 2008). 
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Hsieh (2012) afirmou que, em 1995, durante a reunião anual da 

Western Society of Teachers of Oral Pathology (WESTOP), foi proposta uma 

classificação histológica específica para as lesões primárias da cavidade 

oral, que compreendia uma divisão das lesões em melanoma maligno in situ, 

melanoma maligno invasivo, melanomas malignos combinados – in situ e 

invasivos, e proliferação melanocítica atípica, incluindo qualquer tipo de 

lesão que apresentasse histopatologia atípica, como núcleos 

hipercromáticos e angulados, e atividade mitótica.  

No ano de 2004, Prasad et al. apresentaram os seguintes critérios de 

estadiamento de MMCP (Hsieh, 2012): 

 

• Nível I: melanoma maligno in situ: sem evidência de invasão ou 

com apenas microinvasão (definido como invasão individual  ou 

pequenos ninhos com menos de 10 melanócitos atípicos próximos 

à junção epitélio/lâmina própria); 

• Nível II: invasão limitada à lâmina própria; 

• Nível III: invasão de planos profundos (músculo, osso, cartilagem, 

tecido adiposo). 

 

A divisão de níveis apresentada por Prasad et al. (2004) representava 

os micro-comportamentos separados por barreiras teciduais que podiam ser 

facilmente identificadas por meio de microscopia óptica (Hsieh, 2012). 

 

 

3.1.3 Incidência 

 

O estudo realizado por Chudnovsky et al. (2005) demonstrou que o 

melanoma maligno cutâneo se desenvolve a partir da transformação maligna 

de melanócitos situados na camada basal da epiderme na pele humana. 

Reconhecido como câncer de pele comumente fatal, a incidência de 

melanoma maligno tem aumentado em 15 vezes nos últimos 40 anos, nos 

Estados Unidos, demonstrando um índice mais rápido do que qualquer outro 
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câncer. A cada hora, um americano vai morrer de melanoma maligno, e 

continua a ser um dos tipos mais comuns de câncer entre os jovens adultos. 

Além disso, segundo as estatísticas americanas para 1973-1997, o aumento 

no índice de mortalidade por melanoma maligno em indivíduos com 65 anos 

de idade ou mais, especialmente os homens, foi o segundo maior entre 

todos os tipos de cânceres. 

Como ocorre em muitos tipos de câncer, tanto a predisposição genética 

como a exposição a agentes ambientais são os fatores de risco para o 

desenvolvimento do melanoma maligno. Estudos de caso-controle têm 

identificado vários fatores de risco em populações suscetíveis ao 

desenvolvimento de melanoma maligno (Chudnovsky et al., 2005). 

O melanoma maligno afeta, principalmente, pessoas de pele clara, 

aquelas que se queimam facilmente quando expostas ao sol, e têm um 

histórico de queimaduras graves (Chudnovsky et al., 2005). 

Aproximadamente, 1-8% de todos os melanomas malignos surgem na 

mucosa oral e são responsáveis por 0,5% de todas as neoplasias malignas 

orais. Os sítios bucais mais frequentemente afetados são o palato e a 

gengiva superior.  A idade dos pacientes que relataram a presença desse 

tipo de melanoma maligno variou entre 20 e 80 anos. A neoplasia é mais 

comum no Japão e na África do que nos países ocidentais (Sharma, 2012). 

Mathur (2011) afirmou que o MMCP é uma condição relativamente 

rara, representando 8-15% de todos os melanomas malignos da região da 

cabeça e do pescoço, e menos de 1% de todos os melanomas malignos. Os 

melanomas malignos da mucosa apresentam um comportamento muito mais 

agressivo em relação ao melanoma maligno da pele, com metastatização 

frequente em sítios regionais ou distantes, resultando em elevados índices 

de recidiva e mortalidade.  

No relatório do Banco de Dados do Câncer dos Estados Unidos, em 

1998, reunindo mais de 84.000 casos de melanomas malignos, apenas 1,3% 

desenvolveram-se a partir de mucosas. Destes, 55% estavam localizados na 

região da cabeça e pescoço (Kerr et al., 2012). 
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O MMCP tem um pico de incidência em pacientes com idade entre 60-

80 anos. Poucos casos foram relatados em crianças (Mathur, 2011). Alguns 

autores relataram uma ligeira predominância para o sexo masculino 

(Mendenhall et al., 2005; Demierre et al., 2008).  

Devido à sua localização (mucosa cabeça e pescoço), os MMCP, 

geralmente, são diagnosticados em um estádio clínico avançado, com uma 

taxa de recidiva; 5-48% regional; e 4-14% com disseminação à distância 

(Owens et al., 2003).  

A cavidade nasal é o local, mais comumente, acometido na área 

nasossinusal. A origem exata da doença no trato nasossinusal é, muitas 

vezes, de difícil determinação, devido às proximidades anatômicas e ao 

estágio avançado na apresentação da doença, com a participação de vários 

sub-sítios (Demierre et al., 2008; Mathur, 2011). 

Sortino-Rachou et al. (2009) realizaram um estudo epidemiológico a 

partir de dados do “The Cancer Incidence in Five Continents volume IX”. 

Segundo essa base, no período de 1998 a 2002, foram notificados 124.436 

casos de câncer de boca sendo que 319 eram de melanomas malignos orais 

(MO). Esses dados foram cedidos por 67 registros nacionais de câncer 

localizados em cinco regiões geográficas: Oceania, América do Norte, 

América Latina, Europa e Ásia. Dos 319 casos, 174 foram diagnosticados 

em homens e 145 em mulheres (1.2:1). A idade observada durante o 

diagnóstico foi bastante variável, com grupos de idade precoce (10 a 14 

anos) a grupos de idade avançada (85 anos ou mais), com média de idade 

de 67 anos. Com relação à localização, o sítio mais acometido foi o palato 

(150 casos ou 47%) seguido pela gengiva (88 casos ou 27,6%). Alguns 

casos foram classificados como outros ou em partes não específicas da 

boca (59 casos ou 18,5%). A língua (13 casos ou 4,1%) e o assoalho de 

boca (nove casos ou 2,8%) foram os sítios menos acometidos. 

Ariyoshi et al. (2008) realizaram um estudo epidemiológico de tumores 

malignos da região oral e maxilofacial de 1.809 pacientes durante o ano de 

2002 em 148 instituições certificadas pela sociedade japonesa de cirurgiões 

orais e maxilofaciais. Foram avaliados 1816 tumores. Dos pacientes 
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analisados, 1.071 (59,2%) eram homens e 738 (40,8%) mulheres, com uma 

relação homem/mulher de 1,45: 1. A idade de acometimento variou de 12 a 

99 anos, com média de 67 anos. Dos tumores, 730 (40,2%) se 

desenvolveram em língua, 594 (32,7%) na gengiva (223 na superior e 371 

na inferior), 184 (10,1%) em mucosa jugal e 164 (9%) no assoalho bucal. No 

exame histopatológico, 1.611 (88,7%) eram carcinomas de células 

escamosas, seguido pelo carcinoma adenoide cístico com 39 casos (2,1%) e 

carcinoma mucoepidermoide, com 31 casos (1,7%). Com relação aos 

tumores não epiteliais, o MO foi o mais comum, com 13 casos (0,7%). 

Mathur (2011) observou que, dentro da cavidade nasal, a doença se 

apresentava, mais comumente, na porção anterior do septo nasal, seguida 

pelo corneto médio, e o corneto inferior. Por outro lado, o melanoma maligno 

era praticamente inexistente na concha superior, na região olfativa, ou no 

seio etmoidal. Palato e gengiva alveolar eram os locais mais comuns na 

cavidade oral. Outros locais relatados incluíam a mucosa labial superior e 

inferior, mucosa bucal e língua. Raramente este tipo de melanoma maligno 

ocorria na faringe, laringe, ou esôfago superior.  

A prevalência de MMCP parece variar de acordo com a raça. O 

melanoma maligno da mucosa, em especial na cavidade oral, é 

relativamente comum no Japão. Em Uganda, 10% de todos os melanomas 

malignos estão localizados nas cavidades oral ou nasal. Os melanomas 

malignos da cavidade nasal respondem por 2,6% dos melanomas malignos 

em todos os sítios (Mendenhall et al., 2005; Demierre et al., 2008; Mathur, 

2011). 

 

 

3.1.4 Características clínicas e diagnóstico 

 

O sistema ABCD de avaliação clínica do melanoma maligno, que é 

comumente usado na identificação de MC, também pode ajudar no 

diagnóstico do MMCP (Meleti et al., 2007). Quando não for possível 

diagnosticar uma lesão pigmentada como benigna por meio dos achados 
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clínicos, uma biópsia é indicada para exclusão de malignidade (Bong et al., 

2002; Younes et al., 2004). Exames radiológicos por meio da tomografia 

computadorizada e ressonância magnética podem ser úteis para avaliação 

dos limites do tumor primário e metástases regionais e a distância (Gu et al., 

2003; Meleti et al., 2007) 

Femiano et al. (2008) afirmaram que o melanoma maligno oral primário 

é um tumor maligno raro que se origina a partir da proliferação de 

melanócitos. Esses tumores podem estar presentes em qualquer local da 

cavidade oral, no entanto, afeta com mais frequência o palato duro e a 

mucosa alveolar. O melanoma maligno oral primário é, geralmente, 

assintomático nas fases iniciais e apresenta-se, normalmente, como uma 

mancha pigmentada ou como uma massa com um índice de crescimento 

rápido. Nos estágios avançados, pode apresentar ulceração, edema, 

sangramento, e rápido crescimento e extrusão de elementos dentários. 

Devido ao frequente atraso em seu diagnóstico, os tumores são, muitas 

vezes, diagnosticados quando a doença está avançada, quando 

comparados com a média do melanoma maligno cutâneo. O prognóstico é 

extremamente reservado, sobretudo em estágios avançados. Portanto, 

lesões pigmentadas de origem indeterminada devem ser, rotineiramente, 

submetidas a um exame de biópsia.  

A maioria dos pacientes de melanoma maligno de mucosa 

nasossinusal apresenta obstrução nasal unilateral, epistaxe, ou uma 

combinação desses dois sintomas. Outros sintomas, como lacrimejamento 

excessivo, dor facial e inchaço são comuns nos casos avançados (Mathur, 

2011). 

A apresentação clínica mais comum dos tumores dentro da cavidade 

oral é uma massa indolor, mas ulceração e sangramento também podem 

estar presentes. Determinar se um melanoma maligno é uma lesão de 

mucosa primária ou metastática é, muitas vezes, difícil, porque o melanoma 

maligno cutâneo pode metastatizar amplamente, incluindo as membranas 

mucosas (Mathur, 2011). 
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Gonzáles-García et al. (2005) descreveram as seguintes características 

do melanoma maligno primário da mucosa oral: 

 

• Acometimento frequente do palato e gengiva; 

• Lesões pigmentadas mais frequentes (69%); 

• Mucosa sobrejacente ulcerada; 

• Atividade juncional; 

• Invasão do epitélio; 

• Invasão vascular e perineural são incomuns; 

• Invasão de pequenos ductos das glândulas salivares; 

• Lesões melanocíticas preexistentes em um terço dos casos (37%). 

 

A metástase do melanoma maligno na mucosa oral apresenta as 

seguintes características (Gonzáles-García et al., 2005): 

 

• Acometimento do palato e gengiva é incomum; 

• Frequente no assoalho da boca; 

• Lesões pigmentadas são menos frequentes (20%); 

• Mucosa sobrejacente não ulcerada; 

• Ausência de atividade juncional; 

• Ausência de invasão do epitélio; 

• Linfócitos infiltrados em banda. 

 

A manifestação clínica e histológica do melanoma maligno na mucosa 

oral, a presença de atividade tumoral na lesão e a impossibilidade de 

demonstrar um melanoma maligno em qualquer outro local são condições 

necessárias para fazer um diagnóstico adequado (Gonzáles-García et al., 

2005). 

Os pacientes com histórico de melanoma maligno cutâneo e ocular ou 

nevos que regrediram devem ser avaliados para melanoma maligno 

metastático em vez de melanoma maligno de mucosa primário (Mathur, 

2011). 



3 Revisão da Literatura   18 

As características mais importantes na distinção entre uma lesão 

primária de uma lesão metastática são: local envolvido; presença ou 

ausência de pigmento, que recobre a ulceração da mucosa; a extensão ao 

longo dos ductos das glândulas salivares, e a invasão vascular e perineural 

(Mathur, 2011). 

Em relação aos exames de imagem para o diagnóstico de melanoma 

maligno, Xing et al. (2012) afirmaram que a ultrassonografia é o exame mais 

sensível e específico para a detecção de metástases linfáticas, enquanto 

que a tomografia por emissão de pósitrons (PET) foi a mais sensível e 

específica para a detecção de metástases distantes.   

Liu et al. (2012) afirmaram que melanomas malignos de mucosa 

nasossinusal das regiões de cabeça e pescoço são neoplasias raras e 

agressivas. Embora possam afetar pacientes de qualquer etnia, elas são 

mais numerosas em pacientes chineses. O diagnóstico e o tratamento 

desses tumores pode ser um desafio. 

Estudos recentes têm relatado que SOX10 é um marcador 

melanocítico sensível para melanoma maligno cutâneo (Nonaka et al., 

2008). Além disso, a mutação genética CD117 (c-KIT) foi identificada nos 

melanomas malignos, indicando que pode haver benefícios terapêuticos 

potenciais com o uso de inibidor de tirosina quinase, como Imatimib (Nonaka 

et al., 2008). 

 

 

3.1.5 Tratamento 

 

O consenso atual na maioria das instituições é que a ressecção com 

margem ampla com reconstrução é o tratamento padrão e deverá ser 

realizado sempre que possível. Infelizmente, ressecção completa com 

margens adequadas é, frequentemente, de difícil alcance pela proximidade 

de estruturas anatômicas importantes. 

Não há estudos aleatorizados que tenham comparado formas de 

tratamento, tais como cirurgia, radioterapia, ou quimioterapia 
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especificamente no melanoma maligno mucoso. A ressecção cirúrgica é o 

tratamento de escolha e pode resultar na cura. Semelhante ao melanoma 

maligno cutâneo, a ressecção cirúrgica é justificada para o controle local 

eficaz, devido à falta de opções eficazes de tratamento sistêmico, embora a 

maioria dos pacientes com melanoma maligno da mucosa já possa ter 

micrometástases no momento do diagnóstico do tumor primário (Bridger, 

2005).  

Controvérsias no tratamento de melanomas malignos de cabeça e 

pescoço incluem: linfocintilografia com biopsia do linfonodo sentinela, 

dissecção nodal, tamanho da margem, o papel da radioterapia e 

reconstrução. Um desafio é que o melanoma maligno de mucosa tende a se 

disseminar radialmente e envolver grandes áreas da mucosa (Mathur, 2011). 

O esvaziamento cervical terapêutico é indicado para metástase 

linfonodal no pescoço, ao passo que a indicação do esvaziamento eletivo 

ainda é controversa. A biópsia do linfonodo sentinela tem tido aceitação 

crescente no tratamento do melanoma maligno cutâneo, mas não tem sido 

empregada no tratamento de melanoma maligno de mucosa (Mathur, 2011). 

O papel da radioterapia no tratamento do melanoma maligno de 

mucosa não está claramente definido, e o melanoma maligno tem sido, 

tradicionalmente, considerado relativamente insensível à radiação, mas 

alguns estudos sugeriram um benefício real. Gilligan e Slevin (1991) 

realizaram um estudo retrospectivo de 28 casos de melanoma maligno de 

mucosa da cavidade nasal e seios paranasais tratados por radioterapia 

definitiva. A regressão completa inicial foi observada em 22 dos 28 casos 

(79%). O controle local pela radioterapia somente foi alcançado em 17 dos 

28 casos (61%), mas o acompanhamento era limitado em muitos casos, 

devido à morte prematura do paciente por causa da doença metastática. A 

sobrevida livre de doença foi observada em 49% dos pacientes em 3 anos 

de acompanhamento. A abordagem de tratamento com radioterapia radical 

para melanoma maligno de mucosa pode ser justificada com base no 

controle do local atingido, na baixa morbidade do tratamento em pacientes 

que são, geralmente, idosos e na propensão para disseminação da doença. 



3 Revisão da Literatura   20 

A forma de administração da radioterapia necessária para alcançar o 

controle local não está estabelecida, bem como, a influência da dose por 

fração. 

Mathur (2011) afirmou que o tratamento é, geralmente, mais bem-

sucedido com doses mais elevadas de radioterapia. Apesar de seu efeito 

benéfico, a radioterapia é, normalmente, considerada como uma modalidade 

adjuvante reservada para as margens cirúrgicas positivas, recorrência local, 

ou como cuidado paliativo. Entretanto, ainda não há evidência de alto nível 

de que a cirurgia com radioterapia adjuvante possa melhorar a sobrevida 

global dos pacientes com melanoma maligno mucoso de cabeça e pescoço. 

Alguns autores recomendam radioterapia adjuvante para os sítios 

primários e cadeias de drenagem linfonodal. Ensaios clínicos são 

claramente necessários para avaliar a eficácia de tratamentos adjuvantes 

locais e sistêmicos em diminuir a recorrência e melhorar a sobrevida. 

Embora o interferon-alfa 2b seja, frequentemente, oferecido a pacientes com 

melanoma maligno da mucosa como terapia sistêmica adjuvante, ainda não 

foi formalmente estudado. Com os dados emergentes nas KIT 

mutações/superexpressão no melanoma maligno da mucosa e da eficácia 

de inibidores de tirosina quinase de KIT em tratar melanomas malignos 

metastáticos mucosos, seria aconselhável avaliar o papel destes agentes na 

terapia adjuvante (Seetharamu, 2010). 

A quimioterapia/imunoterapia, geralmente, é utilizada como adjuvantes 

ou com intenção paliativa. Os agentes quimioterápicos mais usados são: 

dacarbazina; análogos de platina; nitrosourea, e as toxinas microtubulares. A 

imunoterapia mostrou-se eficaz apenas em uma pequena porcentagem dos 

pacientes com melanoma maligno. O aumento da taxa de resposta foi 

observado quando a Interleucina 2 (IL-2) e Interferon (IFN-alfa) foram 

usados com cisplatina (Mathur, 2011). 

Numa série de 141 pacientes tratados com MMCP no Institut Gustave-

Roussy na França, 39 casos foram tratados com cirurgia seguida de 

radioterapia adjuvante. Apesar de uma proporção significativamente maior 

de T3 e T4 pacientes no grupo de radioterapia adjuvante (p = 0,02), o 
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controle local da doença aumentou. Observou-se uma taxa de controle 

locorregional (62% versus 26%, p = 0,05). No entanto, a adição de 

radioterapia adjuvante não previniu o surgimento de metástases a distância 

e não teve relação com sobrevida livre (Temam et al., 2005). 

Um estudo incluindo dados de nove centros no Norte do Japão, 

perfazendo 66 pacientes com MMCP, vinte e um casos foram tratados com 

radioterapia para o tumor primário, sem cirurgia prévia. Houve uma taxa de 

resposta completa de 29% e a taxa de sobrevida específica em 3 anos foi de 

33%. Na análise univariada, observou-se que uma dose elevada por fração 

(≥ 3 Gy) ofereceu melhor controle local e sobrevida, porém sem significância 

estatística na análise multivariada (Wada et al., 2004). 

Estudos sobre bioquimioterapia, que é combinação de quimioterapia e 

imunoterapia, para pacientes com MMCP, são escassos. Foi relatada a 

experiência no tratamento de 15 pacientes com MMCP avançado no Centro 

de Câncer MD Anderson. A taxa de resposta global na série foi de 47%. A 

taxa de resposta completa foi de 27%. A sobrevida global mediana de 22 

meses foi relatada. Os autores do estudo recomendaram o uso de 

bioquimioterapia não apenas para a doença metastática, mas também como 

terapia neoadjuvante em pacientes com a doença locorregional ou extensiva 

recorrência (Bartell et al., 2008). 

Um interesse crescente nos marcadores moleculares de melanoma 

maligno tem sido observado nos últimos anos. Alguns marcadores 

moleculares têm mostrado resultados promissores como potenciais 

indicadores de prognóstico. Nenhum destes marcadores ainda pode ser 

recomendado para uso na prática clínica. Seu valor no tratamento MMCP 

ainda precisa ser comprovado. Entretanto, eles podem representar uma 

nova perspectiva de tratamento (Rivera et al., 2008). 
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3.1.6 Prognóstico 

 

A taxa de mortalidade nos pacientes com MMCP em 3 anos é superior 

a 50%. As margens cirúrgicas negativas e o tamanho da lesão primária 

parecem ser preditivos de resultado. As taxas de sobrevida de 5 anos 

variam de 15%-30%, com um tempo médio de sobrevida de 25 meses. O 

melanoma maligno gengival tem uma taxa de sobrevida ligeiramente 

superior a 5 anos (18%) do que o melanoma maligno de palato (11%) com 

um tempo de sobrevida médio mais longo (46 meses versus  22 meses) 

(Mathur, 2011). As dificuldades para a obtenção de margens cirúrgicas 

livres, devido a uma tendência acentuada para invadir em profundidade, 

além da metastatização hematogênica precoce, são fatores que podem 

explicar o seu mau prognóstico  

Chan et al. (2012) afirmaram que os melanomas malignos da cavidade 

oral são mais propensos a ter um envolvimento nodal na apresentação. O 

prognóstico de MMCP continua reservado. As evidências atuais ainda 

suportam a cirurgia como melhor chance de cura. O papel da radioterapia 

adjuvante é controverso e não parece melhorar a sobrevida global. Do 

mesmo modo, o papel do esvaziamento cervical ainda não está bem 

definido. 

Sharma (2012) afirmou que o MO é uma neoplasia rara. Os tumores 

tendem a metastatizar ou invadir o tecido localmente mais rapidamente do 

que os outros tumores malignos da cavidade oral. A sobrevida dos pacientes 

com MC é menor do que daqueles com MC. O tamanho do tumor e volume 

da metástase estão diretamente relacionados com o prognóstico da doença. 

A detecção precoce é importante. 

Guimarães et al. (2003) afirmaram que melanomas malignos de fossa 

nasal são tumores raros, de prognóstico ruim, que apresentam 

sintomatologia tardia e inespecífica. Geralmente, são unilaterais em sua fase 

inicial, e os sintomas principais são a obstrução nasal e a epistaxe. Não 

guardam relação com o sexo, acometendo pacientes a partir da sexta 

década de vida. 
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O diagnóstico histopatológico é feito, na maioria das vezes, em 

estágios avançados da doença. O tratamento de primeira escolha é a 

cirurgia, desde que não contraindicada. Existem discussões quanto à 

eficácia do tratamento radioterápico, sendo que alguns autores defendem a 

sua utilização apenas como medida paliativa que amenizaria danos estéticos 

e funcionais (Guimarães et al., 2003). 

Em geral, o prognóstico é reservado. No estudo AFIP, a sobrevida em 

5 anos foi de 11% e 20 anos de sobrevida foi de 0,5% (Guimarães et al., 

2003). Existem discussões quanto à eficácia do tratamento radioterápico, 

sendo que alguns autores defendem a sua utilização apenas como medida 

paliativa, que amenizaria danos estéticos e funcionais (Guimarães et al., 

2003). 

 

 

3.2 Via MAPK 

 

3.2.1 Aspectos gerais 

 

O desenvolvimento do melanoma maligno é um clássico exemplo de 

uma neoplasia que progride passando por diferentes estágios reconhecidos 

por meio de suas características clínicas e histológicas. Entretanto, o evento 

molecular chave que desencadeia a progressão desta neoplasia ainda não 

foi esclarecido, o que explica porque não há terapia específica e porque 

quase nenhum benefício clínico de novos tratamentos foi claramente 

demonstrado em pacientes com melanoma maligno desde a década de 70 

(Winnenpenninckx et al., 2006).  

A descoberta das mutações ativadoras do BRAF ampliou o leque de 

alterações genéticas conhecidas que ativam a via MAPK, evidenciando, 

desta forma, a importância desta via no câncer. O interesse do estudo do 

gene BRAF em oncologia resulta da observação da presença de mutações 

ativadoras deste gene em diversos tipos de neoplasias malignas. 
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Estudos realizados em lesões melanocíticas enumeraram diversos 

genes relacionados com o desenvolvimento e progressão do melanoma 

maligno e, atualmente, a mutação do gene BRAF representa o principal 

biomarcador deste tumor (Chin et al., 2008). 

A mutação do gene BRAF é a mais frequente mutação (60-80%) 

observada em melanomas malignos humanos. Oitenta por cento dessas 

mutações são encontradas no éxon 15, em um único resíduo de aminoácido, 

identificadas como transversões T1796A, que modificam o códon “wild-type” 

GTG (valina) para GAG (acido glutâmico) na posição 599 – V599E (Davies 

et al., 2002). 

Terapias sistêmicas convencionais, incluindo dacarbazina como agente 

único e temozolamide, produziram taxas inferiores a 10% de resposta, e não 

melhoraram a sobrevida. Recentemente, no entanto, o tratamento do 

melanoma maligno tem sido revolucionado por terapias que visem a 

proteínas quinase ativadas por mitógenos (MAPK) ativado RAF-MEK-ERK. 

Esta via é constitutivamente ativada na maioria dos melanomas malignos 

(Figura 1, por meio de mutações oncogênicas em BRAF quinase ou em seu 

regulador a montante, N-RAS) (Dong et al.; Omholt et al., 2003; 

Gowrishankar et al., 2013). 

 

 
FONTE: (Gowrishankar et al., 2013) 

Figura 1- MAPK cascata de sinalização 
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3.2.2 Sinalização MAPK 

 

A sinalização em nível celular é o mecanismo pelo qual sinais que 

estão presentes na região extracelular são conduzidos e interpretados pela 

célula. O comando inadequado das vias de sinalização pode desencadear 

muitas doenças, incluindo o câncer. Em vários tipos de neoplasias que 

acometem os seres humanos, são observadas, frequentemente, alterações 

da via MAPK por meio da ativação constitutiva (Abeloff et al., 2008). 

As MAPKs constituem uma rede de transmissão de sinais de estímulos 

induzidos em cascata que, em condições normais, controlam o 

desenvolvimento celular, sobrevida e migração por meio de transdução de 

sinais proliferativos originados pelos receptores da superfície celular e 

elementos de sinalização citoplasmática para o interior do núcleo por meio 

de episódios de fosforilação (Smalley, 2010). 

A proteína Ras é ativada mediante fosforilação do receptor tirosina 

kinase. Ras ativa, então, a proteína kinase Raf-1, que ativa a MEK1/2, que, 

por sua vez, ativa ERK1/2. A ERK pode, então, ativar alvos citoplasmáticos 

ou nucleares que regulam proliferação celular e promovem sobrevida (Figura 

2). Como exemplo, a ERK é capaz de regular a atividade e o níveis das 

proteínas pró-apoptótica BIM e a antiapoptótica MCL-1 (Balmanno & Cook, 

2009). 
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FONTE: Silva et al., 2009. 

Figura 2 - Cascata da MAP quinases na célula. 

 

As MAPKs (EC 2.7.12.2) compreendem um amplo número de 

proteínas, tais como ERK1-ERK3 (quinase regulada por sinal extracelular), 

JNK1-JNK3 (quinase c-Jun N-terminal), p38α, p38β, p38γ, p38a, ERK5 e 

ERK7. A composição tridimensional de ERK2 (código PDB: 1gol, resolução 

2,80Å) revelou dois comandos. O domínio N-terminal é composto, 

especialmente, por fitas-beta e duas hélices, a hélice-alfa C e a hélice-alfa 

L16. O domínio C-terminal consiste, sobretudo, de hélices-alfa, além de 

quatro fitas-beta curtas, que contêm muitos dos resquícios envolvidos na 

catálise (Zhang et al., 1994). 

A via de sinalização MAPK requer fosforilação de resíduo de tirosina e 

treonina, as duas catalisadas por MEK (quinase ativadora da MAP quinase), 

para se virarem ativas. Em resultado, essas quinases são inativadas pelos 

três maiores grupos de fosfatases: todas as que movem fosfato de 

serina/treonina ou de tirosina, e as fosfatases dual-específicas, que 

removem fosfato de serina, treonina e tirosina (Cobb, 1999). 

As mutações dos genes BRAF e NRAS têm sido mostrados em 53% a 

66% e 9% a 29% de todos os melanomas malignos, respectivamente. 

Mutante BRAF e NRAS pode ativar a jusante MEK1/2-ERK1/2 oncogênico 

via de transdução de sinal de forma independente. Curiosamente, a maioria 
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dos melanomas malignos tem ou BRAF ou ARN mutações, mas não ambos 

(Davies et al., 2002). 

O gene CDKN2A, também chamado como INK4A, CDK4I e MTS1, é 

um gene supressor de tumor que tem como função codificar a proteína 

designada p16. A p16 é analisada como inibidora específica das quinases 

dependentes de ciclina, CDK4 e CDK6, constituindo estas as principais 

CDKs que se ligam às ciclinas D, contribuindo na influência da transição da 

fase G1 para S. Deleções ou mutações do gene codificador da p16 têm sido 

evidenciadas em linhagens celulares de melanoma maligno, indicando a 

acuidade desse gene no acréscimo da referida neoplasia. A identificação 

das mutações de CDKN2A em células germinativas de indivíduos com 

melanoma maligno familial concebe prova da importância da proteína por ele 

codificada na predisposição ao melanoma maligno (Hayward, 2003). 

A pRb é considerada supressora de tumor e normalizadora do ciclo 

celular, controlando a progressão de G1 para S. A regulação ocorre em 

consequência da repressão da celeridade do fator de transcrição 

responsável por promover a  proliferação celular. Respondendo aos 

estímulos mitogênicos, a atividade supressiva do desenvolvimento da pRb é 

cancelada pela sua fosforilação no final da fase G1. Esse processo é 

dependente dos complexos ciclina D/CDKs. A perda de sua função, por 

mutações, coopera para ambas as formas de câncer, familiar e esporádico 

(Lukas et al., 1999). No melanoma maligno, a influência do ciclo celular sofre 

falha na atividade da pRb; entretanto, sabe-se que essa falha não ocorre 

devido à falta ou mutação da proteína (Roesch et al., 2005). 

O gene inicialmente encontrado com mutação em melanomas malignos 

cutâneos foi o NRAS (homólogo do oncogene viral RAS do neuroblastoma), 

em 15 a 25% das linhagens celulares de melanoma maligno e tumores 

primários. Constituíram mutações descobertas em NRAS em 56% nevo 

congênito, 33% de tumores primários e 26% dos tumores metastáticos.  

A mutação de NRAS foi detectada em 20% dos melanomas malignos 

primários, a maior parte das lesões com mutação RAS foi em sítios expostos 

ao sol, sugerindo que a irradiação ultravioleta causou a mutação (Chin et al., 
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2006). As mutações do BRAF são corriqueiras em melanomas malignos 

cutâneos decorrentes da exposição solar intermitente (59%), como tronco e 

braços, confrontados com apenas 23% de melanomas malignos acrais e 

11% de melanomas malignos das mucosas, exceto em melanoma maligno 

uveal. A variação mais comum em BRAF, a qual contabiliza mais de 90% 

dos acontecimentos de câncer abrangendo este gene, é a permuta de ácido 

glutâmico para valina na disposição 600 (V600E), classicamente nevo 

congênito não está agregada a danos induzidos por radiação ultravioleta 

(Chudnovsky, 2005). 

Embora mutações somáticas BRAF tenham sido relatadas em uma 

frequência muito alta em nevos e melanoma maligno, e com uma frequência 

menor em muitas neoplasias humanas, o gene BRAF não parece 

desempenhar qualquer papel na susceptibilidade ao melanoma maligno. No 

entanto, os  resultados negativos podem sugerir que outros genes na via da 

quinase RAS-RAF-MAP possam desempenhar um papel na susceptibilidade 

ao melanoma maligno e devam ser testados para a mutação da linha 

germinativa em famílias propensas a desenvolverem melanoma maligno 

(Laud, 2003). 

A ERK é um regulador de sinalização extracelular, também envolvida 

na regulação da melanogênese por meio da estimulação MITF de 

degradação. Quando ativada, a ERK fosforilada (p-ERK) induz a fosforilação 

de MITF e provoca a sua degradação, levando à inibição da melanogênese. 

A inibição da via ERK é ativada para aumentar a atividade do promotor TRK 

e aumentar a melanogênese. Assim, é bem documentado que a via ERK 

está intimamente relacionada com a melanogênese MITF-mediada (Englaro, 

1998). 

No melanoma maligno, a atividade do ERK está aumentada tanto nas 

fases iniciais como nas fases avançadas da doença. Uma teoria é que a 

mutagênese de NRAS ou BRAF, a qual ocorre antes ao ERK, é, 

primariamente, causada pela ativação do ERK notada. Contudo, mutação de 

BRAF tem sido mostrada em nevos e ERK ainda é ativada apenas na 

minoria desses exemplares, outro mecanismo regulador precisa ser no lugar 
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de minimizar estimulação da MAPK inoportuna. Entretanto, intensa 

evidência sustenta o argumento de que mutações do BRAF oncogênicas 

ocorrem na superativação de MEK/ERK, o qual alimenta o fenótipo 

transformado em melanoma maligno (Jarell et al., 2007). Raf-1, analisada 

como um dos fundamentais componentes do mecanismo de ativação de 

ERK, é também um dos fatores mais influentes na prevenção da apoptose. 

Estudos mostraram que Bcl-2 pode direcionar Raf-1 para a mitocôndria e 

que Raf-1 ativo ligado às sequências-alvo das proteínas da membrana 

externa da mitocôndria protege a célula contra apoptose (Figura 3). As ERK 

são ativadas em resposta aos estímulos dos fatores de crescimento, o que é 

essencial para a proliferação e diferenciação celular, além disso, outros 

trabalhos comprovaram que a ativação dos mecanismos de sinalização das 

ERK está relacionada à  sobrevida das células (Xia et al., 1995). 
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FONTE: Araújo et al., 2001. 

Figura 3 - Representação esquemática da via de transdução de sinal da 
MAP quinase ERK 1/2. Quando um agonista (como o TNF-α, por exemplo) 
liga-se ao receptor tirosina quinase, ocorre uma autofosforilação e 
coaptação de um complexo de proteínas (Shc/Grb2/Sos) que ativa Ras 
próximo à membrana. Ras ativa c-Raf-1, ou MAP, que, por sua vez, fosforila 
a próxima quinase do módulo, MEK 1/2 (MAP quinase quinase). MEK 1/2 
forma um complexo citoplasmático com ERK 1/2 (MAP quinase) inativada; 
quando MEK fosforila ERK, as duas se separam, e ERK ativada transloca-se 
rapidamente para o núcleo, em que fosforila substratos, tais como fatores de 
transcrição (FT), incrementando a transcrição de genes envolvidos em 
processos como contração de musculatura estriada e lisa, inflamação e 
edema, controle do tônus vascular, sobrevida e função do miocárdio. A 
fosfatase MKP-1 defosforila e desativa ERK 1/2, que, novamente, forma um 
complexo com MEK1/2. 
 

 

3.2.3 Correlações clínicas da via MAPK 

 

Mutações no gene BRAF foram detectadas em estudo que utilizou 

sequenciamento de DNA capturado por meio de microdissecção a laser em 

18 melanomas malignos in situ, 64 melanomas malignos primários invasivos 

e 51 nevos. Os nevos mostraram a maior frequência de mutações BRAF 

(82%). Em melanomas malignos invasivos, mutações foram identificadas em 

29% dos casos e em apenas 5,6% dos melanomas malignos in situ. A 
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maioria das mutações foi encontrada em melanomas maligno primários do 

subtipo disseminação superficial, bem como em lesões de áreas com 

exposição solar intermitente. Mutações também ocorreram com maior 

frequência em tumores associados a um nevo contíguo, apesar de este não 

ter sido observado em todos os melanomas malignos mutados. Esses dados 

apoiam a evidência de que a cascata RAS/RAF/MAPK está ativada em uma 

grande proporção de lesões melanocíticas, mas essas mutações não são 

suficientes para a transformação maligna. Os autores sugerem que 

mutações no gene BRAF contribuem para o desenvolvimento de lesões 

melanocíticas benignas, mas, no caso de melanomas malignos, contribuem 

apenas em conjunto com outras mutações (Poynter et al., 2006).  

Goel et al. analisaram 69 amostras de melanomas malignos primários e 

encontraram a  mutação V599E em 33 (57%) casos. A presença da mutação 

apresentou associação significativa com espessura tumoral em todos os 

subtipos de melanoma maligno e foi mais frequente em pacientes jovens. A 

mutação NRAS no éxon 2 também foi avaliada e observou-se que mutações 

concomitantes BRAF e NRAS são raras, o que sugere que a ativação em 

apenas um ponto na cascata MAPK kinase é requerida para ativar seus 

alvos celulares e iniciar a proliferação celular e/ou tumorigênese (Goel et al., 

2006). 

Apesar de a via de sinalização celular do EGF não ter sido 

completamente elucidada, dois importantes ramos são bem conhecidos: a 

via de sinalização intracelular fosfatidilinositol 3 quinase (AKT) e a via 

proteína quinase mitógeno ativada (MAPK). Estas vias podem ser 

responsáveis pela atividade da via de sinalização EGFR.  

Dados de outras neoplasias sugerem que suas expressões podem ser 

independentes do padrão de expressão de EGFR e dados pré-clínicos em 

melanoma maligno sugerem que, na inibição do EGFR, a persistência da 

ativação de uma dessas vias pode ser determinante de resistência a 

inibidores de EGFR (Meira et al., 2009). 
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Biomarcadores são características objetivamente mensuráveis de 

processos biológicos normais ou patológicos e de resposta farmacológica a 

uma intervenção terapêutica (Biomarkers Definitions Working Group, 2001), 

com complexidade metodológica potencialmente muito ampla, variando de 

imuno-histoquímica a lâminas com microarranjos de DNA, passando pela 

reação de cadeia polimerase (PCR) e fluorescent in situ hybridization (FISH). 

 

 

3.3 Proto-oncogene KIT 

 

3.3.1 Aspectos gerais 

 

O proto-oncogene KIT apresenta 21 éxons e codifica uma proteína 

transmembrana de peso moecular de 145.000 kD (Rubin et al., 2001). Essa 

proteína é, estruturalmente, dividida em três regiões: uma região de ligação 

extracecular, uma região transmembrana e uma região intracelular que 

contém os domínios justamembrana e o de tirosina quinase (Rubin et al., 

2001). O receptor KIT é um membro da família dos receptores de tirosina 

quinase subclasse III que inclui dois outros membros, FLT3 e PDGFR. A 

interação do ligante (Fator de Crescimento de Céculas-Tronco – stem cell 

factor) ao receptor KIT resulta em autofosforilação nas tirosinas localizadas 

na região intracecular, seguida pela fosforilação de proteínas comprometidas 

com várias vias de sinalização responsáveis pelos mecanismos de 

proliferação celular (Rubin, et al., 2001, Corless et al., 2004). Esse receptor 

KIT continuamente ativado não necessita da ligação ao Fator de 

Crescimento de Células-Tronco para dimerização e autofosforilação, logo, 

há um desquilíbrio no ciclo celular, impedindo a apoptose  e estimulando a 

proliferação celular (Rubin et al., 2001, Corless et al., 2004). A Figura 4 

ilustra os mecanismos relacionados à via de sinalizçaão dos receptores KIT. 

A proteína c-KIT (CD117) é uma tirosina quinase transmembrana que 

atua como receptor para o fator de crescimento de mastócitos – stem factor 

ou KIT ligant. O receptor c-KIT sinaliza apenas em resposta ao seu ligante, o 
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stem cell. As mutações no gene que codifica o c-KIT fazem com que seu 

ligante específico não seja mais necessário, resultando em proteínas 

constitutivamente ativas e o c-KIT passa a sinalizar independentemente de 

seu ligante (Jung et al., 2010). 

 

 
Figura 4 - Vias de sinalização dos receptores KIT e PDGFRA no GIST 
(Braggio, 2010) 
 

 

3.3.2 Associação de KIT e progressão tumoral 

 

A progressão tumoral está fortemente associada com a atividade de 

receptores tirosina quinase (RTK) e suas vias de transdução de sinais 

intracelulares, que regulam diversas funções celulares, incluindo a 

proliferação, apoptose, motilidade, adesão e angiogênese. Estudos 
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estruturais e funcionais detalhados de RTK, incluindo o gene KIT, revelaram 

a complexidade desses sistemas receptores e contribuíram para o 

desenvolvimento de abordagens clínicas específicas, com importância para 

o prognóstico e tratamento (Satzger et al., 2008)  

A via de sinalização KIT tem sido objeto de intensa pesquisa e 

estratégias farmacêuticas para identificar novas abordagens baseadas em 

evidências para o tratamento do câncer. A evidência de que a sinalização 

KIT para a proliferação e sobrevida celular, em conjunto com a frequência 

em que esta via é fortemente ativada no câncer, suporta os atuais esforços 

para identificar abordagens para a sua eficaz inibição. Mutações em KIT são 

associadas com várias neoplasias em seres humanos, tais como: tumores 

estromais gastrointestinais, leucemia de mastócitos e melanoma maligno 

Jung et al. (2010) relataram, em seu estudo, que a expressão KIT em 

neoplasias malignas é de grande interesse por se tratar de um inibidor de 

tirosina quinase, o mesilato de imatimib (STI571, Glivec®). No caso de 

melanomas malignos, a mutação mais comumente descrita é a L576P no 

éxon 11, contudo, essa mutação está presente em, no máximo, 2% dos 

melanomas malignos (Jung, 2010). 

Went et al. (2004) avaliaram a incidência da expressão KIT em 39 tipos 

de melanomas malignos, sendo que 14 (35%) apresentaram resultado KIT 

positivo. Dois casos de melanomas malignos positivos foram, 

posteriormente, avaliados por PCR e o melanoma maligno foi a única 

neoplasia, além dos GISTs (tumores estromais do trato gastrointestinal), que 

apresentaram a mutação L576P no estudo. Os autores concluíram que o 

achado da mutação no éxon 11 em um dos dois melanomas malignos 

avaliados parece superestimar a verdadeira incidência dessa. Os resultados 

do estudo sugerem que a expressão c-KIT não é prevalente na maioria das 

neoplasias e que, com exceção dos GISTs, as mutações do gene KIT são 

raras em tumores que apresentam positividade imuno-histoquímica.  

Curtin et al. (2006) afirmaram que melanomas malignos de mucosas, 

acrais e cutâneos com dano crônico induzido pelo sol apresentam 

aberrações genéticas que afetam o c-KIT. Foram analisados dados da 
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matriz de hibridação genômica comparativa de 102 melanomas malignos 

primários (38 de mucosa, 28 acral e 18 cutâneos sem dano causado pelo 

sol, e 18 cutâneos com dano crônico induzido pelo sol). Foi encontrada a 

amplificação estreita no 4T12 e foram analisados os genes candidatos 

dentro dela. As mutações oncogênicas em KIT foram encontradas em três 

dos sete tumores com amplificações e/ou aumento de cópias de KIT em 

39% dos melanomas malignos de mucosa, 26% acral, 28% dos melanomas 

malignos cutâneos cronicamente danificados pelo sol, mas não foram 

observados em melanomas malignos cutâneos sem danos crônicos 

causados pelo sol. Setenta e nove por cento dos tumores com mutações e 

53% dos tumores com várias cópias do KIT demonstraram aumento dos 

níveis de proteína KIT. Os autores concluíram que o KIT é um oncogene 

importante no melanoma maligno, porque a maior parte das mutações KIT 

encontrada no melanoma maligno também ocorre em cânceres de outros 

tipos que respondem a imatimib. Portanto, o imatimib pode oferecer um 

benefício terapêutico imediato para uma proporção significativa de 

melanomas malignos. 

Um estudo realizado com o objetivo de investigar se o KIT regula a 

proliferação normal de melanócitos em humanos e se ele desempenha 

alguma função em melanomas malignos, mostrou que melanócitos humanos 

normais respondem ao fator de crescimento de mastócitos (MGF), o ligante 

do KIT, que estimula a fosforilação de resíduos de tirosina do próprio KIT e 

induz a fosforilação sequencial de resíduos de tirosina em diversas outras 

proteínas, e identificou a MAPK como uma das proteínas intermediárias 

fosforiladas nesta cascata. Foi observado que o MGF não induziu nem a 

proliferação nem a cascata de fosforilação de proteínas ou a ativação da 

MAPK na maioria das culturas de células de melanomas malignos nodulares 

primários e metastáticos que cresceram in vitro, independente de fatores 

exógenos, o que mostra que c-KIT não é responsável pela proliferação 

autônoma da maioria dos melanomas malignos. Os autores concluíram que, 

embora a c-KIT quinase seja um potente regulador de melanócitos humanos 
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normais, sua atividade não está associada com transformação maligna 

(Funasaka et al., 1992). 

Beadling et al. (2008) identificaram, recentemente, uma mutação KIT 

no éxon 11, em um melanoma maligno anorretal de um paciente que teve 

uma excelente resposta ao tratamento com imatimib. Para determinar a 

frequência de mutações KIT e os subtipos, os autores pesquisaram uma 

grande série de tumores. Foram analisados 189 melanomas malignos 

quanto a mutações em KIT nos éxons 11, 13 e 17. O número de 

amplificações KIT foi avaliado por PCR quantitativa. Um subconjunto de 

casos foi avaliado para mutações BRAF e NRAS. A imuno-histoquímica foi 

realizada para avaliar a expressão KIT (CD117). Os resultados mostraram 

que mutações KIT foram detectadas em 23% (3 de 13) dos melanomas 

malignos acral; 15,6% (7 em 45) dos melanomas malignos de mucosa; 7,7% 

(1 de 13) dos melanomas malignos do tecido conjuntivo, 1,7% (1 de 58) de 

melanomas malignos cutâneos, e 0% (0 de 60) de melanoma maligno de 

coroide. Quase todas as mutações KIT eram sensíveis ao imatimib. Não 

houve sobreposição com mutações NRAS (11,1% acral e 24,3% dos 

tumores de mucosas) ou com mutações BRAF (ausente nos tumores de 

mucosa). Aumento do número de cópias do KIT foi detectado em 27,3% (3 

de 11) dos melanomas malignos acral, e 26,3% (10 de 38) dos melanomas 

malignos de mucosa, mas foi menos comum entre o melanoma maligno 

cutâneo (6,7%; 3 de 45), conjuntivo (7,1%; 1 de 14), e melanomas malignos 

da coroide (0 de 28). A expressão CD117, presente em 39% dos 105 

tumores representando todos os tipos de melanoma maligno, não se 

correlacionou com qualquer estado de mutação do KIT ou amplificação do 

KIT. Os resultados do estudo confirmaram que as mutações KIT são mais 

comuns em melanoma maligno de mucosa e acral, mas não 

necessariamente se correlacionam com o número de cópias KIT ou 

expressão CD117. A triagem de mutações KIT pode abrir novas opções de 

tratamento para pacientes com melanoma maligno. 

Satzger et al. (2008) afirmaram que dados recentes têm sugerido um 

aumento da frequência de aberrações no gene KIT em melanomas malignos 
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de mucosa, enquanto que KIT, na maioria dos tipos de melanomas malignos 

cutâneos, não parece ser de importância patogênica. Contudo, os estudos 

bem fundamentados que investigaram o estado do gene KIT correlacionado 

a pacientes com melanoma maligno de mucosa ainda são escassos. Os 

autores avaliaram 44 amostras de históricos de 39 pacientes diagnosticados 

com melanomas malignos de mucosa de diferentes locais. A expressão da 

proteína c-KIT foi determinada por imuno-histoquímica, as mutações do 

gene KIT foram analisadas por amplificação por PCR e sequenciamento de 

DNA éxons 9, 11, 13, 17 e 18. A expressão c-KIT foi observada em 40 de 44 

amostras (91%) de tumores de pelo menos 10% das células tumorais. Em 6 

dos 37 pacientes (16%), foram encontradas mutações do gene KIT, sendo 

que 5 foram no éxon 11; e 1 no éxon 18. A presença de mutações no éxon 

11, correlacionada com uma significativa expressão imuno-histoquímica da 

proteína c-KIT (p=0,015). Entre os 6 pacientes com mutações, 2 pacientes 

apresentaram tumor primário localizado na região da cabeça e pescoço; em 

3 pacientes, o tumor estava localizado no trato geniturinário; e 1 pacientes 

na região anal/retal. Os autores concluíram que as mutações no gene KIT 

podem ser encontradas em um subconjunto de pacientes com melanomas 

malignos de mucosa, independentemente do local do tumor primário. Os 

dados do estudo encorajam tentativas terapêuticas com inibidores de 

tirosina quinase nesses pacientes. 

Willmore-Payne et al. (2005) pesquisaram em 100 casos de 

melanomas malignos (74 metastáticos, 12 primários e quatro in situ) a 

presença de mutações de KIT. Previamente, todos os casos foram 

submetidos a exame imuno-histoquímico e apenas os casos com alguma 

positividade para CD117 foram avaliados por meio de PCR e 

sequenciamento para identificação de mutações ativas no gene. Foi 

observado que a maioria dos melanomas malignos invasivos e metastáticos 

não apresenta expressão imuno-histoquímica do c-KIT, embora todas as 

lesões in situ e o componente funcional das lesões invasivas foram 

fortemente positivos, sugerindo que a maioria dos melanomas malignos 

perde a expressão do c-KIT durante a progressão tumoral. Dois casos de 
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melanomas malignos metastáticos (2%) com positividade imuno-

histoquímica forte e difusa apresentaram uma mutação ativa do KIT, a 

L576P, resultado de uma troca de pares de bases T → C no éxon 11. 

Nenhum alelo normal esteve presente nestes casos, sugerindo que essa 

mutação foi ou homozigota ou hemizigota e o isolamento do DNA de tecido 

normal destes dois casos não apresentou alteração. Nenhuma outra 

mutação do KIT verificada nos éxons 9, 13 e 17 foi observada, e esses dois 

casos positivos não apresentaram mutações BRAF, também pesquisada 

nesse estudo. Estes dois casos corresponderam a lesões metastáticas cujas 

lesões primárias correspondentes não foram avaliadas (Willmore-Payne et 

al., 2005). 

Em estudo subsequente, o mesmo grupo de pesquisadores acima 

avaliou 53 casos adicionais de melanomas malignos e encontrou mais um 

caso com a mutação L576P. Avaliação do sequenciamento do DNA desses 

três casos mostrou predominância do alelo mutante, o que indica perda 

seletiva do alelo normal. Para determinar o número de cópias do c-KIT, 

hibridização in situ por fluorescência (FISH) foi realizada. Um caso mostrou 

amplificação do gene e os outros dois casos se apresentaram em estado 

diploide, mas não amplificados, o que sugere que eles sejam homozigotos 

para o gene mutante. Devido aos resultados obtidos nesta análise, os 

autores sugeriram que, em melanomas malignos, a mutação L576P é 

oncogênica apenas quando o seu produto proteico atinge uma concentração 

anormalmente alta  (Willmore-Payne et al., 2005). 

Ashida et al. (2009) afirmaram que estudos recentes mostraram que 

aberrações do gene KIT num número substancial de melanomas malignos 

cutâneos, de mucosa e acral sugerem efeito terapêutico positivo de 

inibidores de tirosina quinase, tais como o imatimib. Os autores estudaram a 

expressão e as mutações do gene KIT em quatro melanomas malignos 

metastáticos de mucosa e acral primários. A análise imuno-histoquímica 

revelou expressão da proteína c-KIT moderada ou forte em 13 (48%) dos 

tumores. A análise da sequência revelou mutações K642E e D820Y em 

duas metástases. A amplificação de KIT foi identificada por PCR em tempo 
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real em quatro tumores, incluindo um que tinha mutação K642E. A análise 

Western blot mostrou a fosforilação do receptor KIT em 8 (62%) de 13 

amostras criopreservadas, indicando a ativação patológica frequente do 

receptor in vivo. A fosforilação da proteína KIT foi detectada em 2 tumores 

portadores de mutações KIT, bem como em um tumor com amplificação do 

gene KIT. Por outro lado, 5 tumores sem aberrações do gene KIT 

detectáveis apresentaram fosforilação do receptor KIT. O fator de expressão 

de células estaminais em células de melanoma maligno, bem como as 

células estromais, sugere ativação autócrina e parácrina SCF/KIT nestes 

tumores. Por fim, os autores verificaram o crescimento de efeitos 

supressivos significativos de sunitinibe em duas linhas de células de 

melanoma maligno acral, um portador da mutação D820Y e outra 

apresentando a ativação SCF/KIT. Os resultados demonstraram a ativação 

patológica do gene KIT em um número significativo de tumores de 

melanomas malignos metastáticos de mucosa e acral, e sugerem um 

potencial benefício terapêutico do uso de sunitinibe para esses melanomas 

malignos. 

Smalley et al. (2009) afirmaram que, à medida que a terapia-alvo do 

melanoma maligno é pesquisada, as tentativas se voltam para um subgrupo 

de tumores com base na condução de suas mutações oncogênicas, com a 

esperança de desenvolver esquemas terapêuticos verdadeiramente 

personalizados. O c-KIT é um receptor tirosina quinase cuja ativação 

aberrante está implicada na progressão de tumores do estroma 

gastrointestinal e de algumas leucemias mieloides agudas. O papel de c-KIT 

na sinalização do melanoma maligno tem sido controverso, embora a 

atividade de c-KIT ser crítica para o desenvolvimento de melanócitos, a sua 

expressão tende a ser perdida na maioria dos melanomas malignos. Alguns 

estudos têm demonstrado que mesmo a reexpressão de c-KIT induz 

apoptose em linhas celulares de melanoma maligno. A recente publicação 

do estudo que mostra a presença de mutações de ativação de c-KIT em 

melanomas malignos de mucosa e acral, bem como melanomas malignos 

na pele com danos crônicos causados pelo sol, renovou o interesse no c-KIT 
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de sinalização nos casos de melanoma maligno. Um estudo recente 

publicado no laboratório de Smalley et al. demonstrou a identificação com a 

atividade constitutiva de sinalização c-KIT resultante da superexpressão do 

receptor c-KIT. Embora os ensaios clínicos iniciais do inibidor de c-KIT, 

mesilato de imatimib em melanoma maligno, tenham sido negativos, 

algumas respostas dramáticas têm sido observadas em pacientes com alta 

expressão de c-KIT e/ou mutações ativadoras documentadas, promovendo a 

crença de que estudos focados em pacientes selecionados à base do estado 

mutacional de c-KIT produzirão resultados mais positivos. 

Torres-Cabala et al. (2009) afirmaram que o papel da imuno-

histoquímica na avaliação do estado KIT em melanomas malignos, 

sobretudo, melanomas malignos metastáticos de mucosa e acral, ainda não 

é bem estabelecido. Embora a prevalência de mutações KIT em melanomas 

malignos metastáticos de mucosa e acral seja relativamente baixa, a 

detecção de mutações do gene KIT pode ter implicações terapêuticas 

profundas. Os autores avaliaram a eficácia da imuno-histoquímica para 

prever mutações KIT. O estudo foi realizado em 173 tumores, 

compreendendo melanomas malignos primários e metastáticos (141 

melanomas malignos lentiginoso de mucosa/acral, 5 nodular, 4 lentiginosos 

malignos, 3 superficiais se espalhando, 2 uveais, 1 melanoma maligno de 

partes moles, 8 metástases primárias não classificadas e 9 metástases 

primárias desconhecidas foram pesquisadas). A expressão imuno-

histoquímica do c-KIT usando um anticorpo anti-CD117 e a análise de 

mutação KIT por sequenciamento, éxons 11, 13 e 17, foram realizadas. Os 

resultados mostraram que 81% dos melanomas malignos lentiginoso de 

mucosa/acral primários e metastáticos apresentaram expressão KIT em, 

pelo menos, 5% das células tumorais. A frequência global de mutações 

ativadoras do gene KIT em melanomas malignos lentiginosos de 

mucosa/acral foi de 15% (14 dos 91 casos), sendo a mutação L576P no 

éxon 11 a mais frequentemente detectada (4 de 14 casos). Casos que 

mostram menos do que 10% de células tumorais positivas foram negativos 

para mutações KIT. Os resultados mostraram, ainda, que 82% (12 de 14) 
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dos casos positivos para mutação KIT apresentaram expressão KIT em mais 

de 50% das células. Uma associação entre a expressão imuno-histoquímica 

de KIT e o estado de mutação foi observada (p =0,007). A expressão imuno-

histoquímica de KIT em menos de 10% das células do componente invasivo 

dos melanomas malignos lentiginosos de mucosa/acral parece ser um forte 

indicador negativo de mutação KIT e, portanto, potencialmente, podem ser 

usadas para triagem dos casos para genotipagem KIT adicional. 

Handolias et al. (2010) afirmaram que as mutações do gene KIT são 

mais frequentes em subtipos específicos e a resposta a inibidores de tirosina 

quinase é provável dependendo da mutação identificada. Os autores 

avaliaram 32 pacientes com melanoma maligno acral e de mucosa 

metastático, que foram triados para mutações no gene KIT, éxons 11, 13 e 

17. As mutações no gene KIT foram observadas em 38% dos pacientes com 

melanoma maligno de mucosa; e 3 em 6% dos pacientes com melanoma 

maligno acral. Três pacientes foram tratados com mesilato de imatimib e um 

com tosilato de sorafenibe. Todos os quatro pacientes responderam ao 

tratamento, mas em 3 pacientes, houve metástase para o cérebro. Os 

autores concluíram que as respostas clínicas observadas apoiam uma 

investigação mais aprofundada dos inibidores de tirosina quinase em 

melanoma maligno metastático, selecionados de acordo com o estado de 

mutação do gene KIT. 

Satzger et al. (2010) afirmaram que, em estudos anteriores, um 

aumento na frequência de aberrações KIT em melanomas malignos de 

mucosa foi relatado, enquanto que KIT, na maioria dos tipos de melanomas 

malignos cutâneos, não parece ser de importância patogênica. O imatimib 

tornou-se o padrão de tratamento em outros tipos de câncer com mutações 

KIT, tais como tumores estromais gastrointestinais. Recentemente, 12 casos 

de melanoma maligno metastático e com mutações KIT foram tratados com 

sucesso com inibidores de c-KIT, como imatimib, sunitinib, dasatinib ou 

sorafenib. Nesse estudo, os autores relataram que um de seus pacientes 

com mutação KIT em melanoma maligno metastático de mucosa anal 

apresentou resposta completa ao tratamento com imatimib. 
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Seetharamu et al. (2010) afirmaram que o melanoma maligno de 

mucosa é um tipo raro de câncer que é claramente distinto de sua 

contraparte cutânea em biologia, curso clínico e prognóstico. Estudos 

recentes têm mostrado diferenças importantes nas frequências de várias 

alterações genéticas em diferentes subtipos de melanoma maligno. As 

mutações de ativação do gene KIT são detectadas em número significativo 

de pacientes com melanoma maligno de mucosa. 

Carvajal et al. (2011) avaliaram os efeitos clínicos do mesilato de 

imatimib em pacientes com melanoma maligno que apresentaram alterações 

no gene KIT. O estudo de fase 2, em centros acadêmicos de oncologia de 

uma comunidade em 5 estados nos Estados Unidos, com um único grupo, 

aberto, contou com 295 pacientes com melanoma maligno, dentre os quais 

foram selecionados 51 pacientes com presença de mutações KIT. O estudo 

foi realizado no período de 23/04/2007 a 16/04/2010. Um total de 51 casos 

com mutações do gene KIT foram identificadas, e 28 destes pacientes foram 

tratados, pois apresentavam melanoma maligno em estágio avançado. Os 

principais parâmetros foram: resposta radiográfica, com pontos finais 

secundários, incluindo o tempo para progressão, sobrevida global e 

correlação de alterações moleculares, e resposta clínica. Os autores 

concluíram que, entre os pacientes com melanoma maligno avançado que 

apresentaram mutações no gene KIT, o tratamento com mesilato de 

imatimib apresentou repostas clínicas significativas em um subgrupo de 

pacientes. As respostas podem ser limitadas aos tumores portadores de 

alterações KIT, com relevância funcional comprovada. 

Yun et al. (2011) afirmaram que melanomas malignos de mucosa e 

acral demonstraram diferentes alterações genéticas e no comportamento 

biológico comparado com melanomas malignos cutâneos mais comuns. 

Recentemente, foi relatado que o ganho de função das mutações KIT e o 

aumento no número de cópias são mais comuns em melanomas malignos 

de mucosa e acral. Assim, os autores estudaram a frequência e o padrão de 

aberrações do KIT em melanomas malignos de mucosa e acral na Coreia. 

Foram analisados 97 pacientes que foram confirmados patologicamente com 
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melanoma maligno de mucosa ou acral, entre 1997 e 2010, pelo Samsung 

Medical Center. Dos 97 pacientes com melanoma maligno, 92 foram 

selecionados para mutações KIT nos éxons 11, 13, 18 e 18, genes BRAF e 

NRAS. A amplificação de KIT foi quantitativa, avaliada por PCR em tempo 

real. Dos 97 pacientes, 55 (56,7%) eram de mucosa, 40 (41,2%) foram 

melanoma maligno acral, e 2 melanomas malignos de origem primária 

desconhecida. Entre os 7 casos com mutação KIT, 5 (60,0%) ocorreram no 

éxon 11, 1 (20,0%) no éxon 17, e 1 (20,0%) no éxon 13. As mutações 

pontuais foram as mais comuns, resultando em substituições no éxon 11 

(K558R, T574A, L576P, e V559A), éxon 13 (N655K), e éxon 17 (N822K). A 

nova mutação KIT Thr574Ala (c.1720A>G), que não foi relatada no 

melanoma maligno ou em outros tipos de tumores, foi identificada em um 

caso de melanoma maligno genital. Dos 97 espécimes de melanoma 

maligno de mucosa ou acral, 49 foram testados para alterações no número 

de cópias do gene KIT, utilizando PCR quantitativa. O aumento do número 

de cópias KIT foi identificado em 15 pacientes: 7 (40%) de 20 melanomas 

malignos acral e 8 (31%) de 26 melanomas malignos de mucosa. Os autores 

concluíram que uma proporção significativa de melanomas malignos de 

mucosa e acral apresentam mutações KIT na população asiática. 

Postow e Carvajal (2012) afirmaram que o melanoma maligno é uma 

doença heterogênea de representação biológica e subgrupos genéticos 

distintos. Mutações ativadoras do KIT foram descobertas em uma proporção 

significativa de melanomas malignos decorrentes de mucosas, acral e locais 

cronicamente danificados pelo sol, representando um importante 

subconjunto genético. Inicialmente, observou-se que o KIT funcionava como 

um supressor de tumores, mas a pesquisa adicional sugere que, em certos 

contextos, o KIT funciona como um oncogene. Estratégias terapêuticas 

dirigidas para o gene KIT com imatimib demonstraram uma eficácia notável 

em pacientes com tumores estromais gastrointestinais, mas os testes iniciais 

em melanomas malignos foram infrutíferos. No entanto, relatos de casos 

continuam a surgir, demonstrando uma eficácia notável do imatimib para 

pacientes com aberrações genéticas específicas no gene KIT. 
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Recentemente, estudos de imatimib têm selecionado pacientes com 

aberrações genéticas no gene KIT e têm apresentado resultados 

promissores. Os esforços atuais investigam agentes adicionais tendo o gene 

KIT como alvo e inibidores de tirosina quinase são testados em combinação 

com outros agentes para melhorar os prognósticos de pacientes com este 

subconjunto genético de melanoma maligno. 

Cho et al. (2013) avaliaram melanomas malignos acrais amelanóticos, 

que são muito raros e difíceis de diagnosticar clínica e patologicamente. O 

tipo completo não mostra nenhuma pigmentação negro-marrom na lesão, 

enquanto que o tipo incompleto apresenta pigmentação focal ou sutil. No 

estudo realizado por Cho et al., em 2013, foram analisadas as 

características clínico-patológicas, mutações BRAF, e aberrações KIT em 34 

casos em coreanos. Foram incluídos no estudo 28 casos do tipo completo e 

7 casos do tipo incompleto. Ao todo, 26 (45,7%) estavam localizados nos 

pés dos pacientes, dos quais 21 (82,9%) apresentaram ulcerações. 

Dezesseis casos desenvolveram-se em áreas subungueais. O melanoma 

maligno nodular foi o tipo histológico mais comum (63,6%). Os tipos 

celulares mais frequentes foram epitelioides e fusiformes. A coloração HMB-

45 foi fortemente positiva em 66,7% dos casos de MAA, 4 (12,1%) foram 

negativos para HMB-45, e 3 deles eram MAA do tipo completo. Dos 33 

pacientes, no total, foram detectadas mutações BRAF em 2 casos de MAA e 

as aberrações no gene KIT estavam presentes em 11 pacientes (33,3%). 

Quatro casos (12,1%), todos os quais foram MAA do tipo completo, 

apresentaram mutações KIT. As aberrações KIT foram pouco 

correlacionadas com imuno-histoquímica positiva para c-KIT. Vinte pacientes 

estavam no estágio TNM I ou II, e a sobrevida média foi de 30,14 ± 4,54 

meses. O estudo foi limitado pelo pequeno número de pacientes, os autores 

acreditam que os inibidores de tirosina quinase seriam eficazes para 

pacientes com mutações KIT com MAA do tipo completo. 

Mohamed et al. (2013) afirmaram que as células que expressam os 

marcadores de células estaminais CD271 indicam a formação de tumores 

quando transplantados em ratos. Estes tumores têm um potencial 
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metastático maior e pior prognóstico do que melanomas malignos 

resultantes do transplante de células CD271-negativos. Os autores 

avaliaram os marcadores de células-tronco (CD271, c-KIT, SOX10) em 

melanomas malignos, correlacionando sua presença com fatores 

prognósticos e resultados. Os autores concluíram que a expressão CD271 

em melanomas malignos está associada com aumento da frequência de 

metástases, e a imunorreatividade ao c-KIT está associada a parâmetros 

prognósticos melhores e melhoria dos resultados. 

Melanócitos murinos geneticamente alterados para expressarem 

endogenamente um receptor de c-KIT (D814Y) foram utilizados em um 

estudo cujo objetivo era caracterizar respostas fisiológicas de melanócitos à 

ativação do receptor do c-KIT e determinar se tal ativação induzia a 

proliferação não controlada de melanócitos, promovendo a tumorigênese, a 

melanogênese ou a migração dessas células produtoras de pigmento. A 

hipótese era que a ativação do receptor seria capaz de desencadear 

proliferação descontrolada de melanócitos ou estimular a biossíntese de 

melanina, mas, ao contrario, foi demonstrado que a sinalização do receptor 

c-KIT não estimulou a melanogênese nem a proliferação, porém estimulou 

de maneira significante a migração de melanócitos, tanto in vitro como in 

vivo. Também foi observado que tal sinalização não esteve associada com a 

transformação maligna de melanócitos. Esses resultados, de acordo com os 

autores, sugerem que, em melanócitos de mamíferos, a ativação do receptor 

do c-KIT é primariamente responsável pela transmissão de sinais pró-

migratórios que antagonizam a proliferação e a melanogênese, e isso 

explicaria porque melanócitos malignos perdem a expressão do c-KIT 

durante a progressão do melanoma maligno. Ha, portanto, evidências de 

que a ativação do receptor c-KIT é responsável pela estimulação da 

migração e não pela proliferação melanocítica, já que seus estudos in vivo, 

claramente, demonstraram que melanócitos mutantes, geneticamente 

alterados, adquiriram maior habilidade para migração (Alexeev & Yoon, 

2006). 
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Salama (2013) afirmou que mutações no gene KIT podem 

desempenhar um papel importante melanoma maligno, em particular, 

aqueles com MMCP e em pacientes com melanomas malignos cutâneos 

decorrentes de pele cronicamente danificada pelo sol. As mutações KIT 

demonstraram relação com doenças malignas, incluindo a grande maioria 

das células de tumores estromais do trato gastrointestinal, para qual a 

eficácia da inibição-alvo foi bem estabelecida. O papel do KIT como um 

oncogene no melanoma maligno tem emergido nos últimos anos. É bem 

conhecido por ser essencial para o desenvolvimento e sobrevida dos 

melanócitos, e, agora, parece ser um oncôgene crítico em subconjuntos bem 

definidos de melanoma maligno. Diversos estudos examinaram a incidência 

de mutações do KIT em subtipos específicos e parece que, 

aproximadamente, de 15-20% de melanoma maligno acral; e 15-30% de 

melanoma maligno de mucosa, dependendo de seu sub-sítio anatômico, 

apresentam mutações KIT. As mutações mais comuns parecem estar nos 

éxons 11 e 13, embora mutações no éxon 17 e outros também tenham sido 

observadas. Ensaios iniciais com mesilato de imatinib não apresentaram 

bons resultados, com nenhuma evidência clínica significativa, sendo 

necessários mais estudos para comprovar sua eficácia. 

Estudos indicam que mutações no gene KIT podem estar associadas a 

melanomas malignos metastáticos de mucosa e acral (Curtin et al., 2006; 

Beadling et al.; Satzger et al., 2008; Ashida et al.; Smalley et al., 2009; 

Satzger et al., 2010; Seetharamu et al.; Yun et al., 2011; Salama, 2013).  

Apesar de Went et al. (2004) afirmarem que a expressão c-KIT não 

aparece na maioria das neoplasias e que, com exceção dos GISTs, as 

mutações do gene KIT são raras em tumores que apresentam positividade 

imuno-histoquímica. Estudos mais recentes (Beadling et al.; Satzger et al., 

2008; Ashida et al.; Smalley et al.; Torres-Cabala et al., 2009; Handolias et 

al.; Satzger et al.; Seetharamu et al., 2010; Salama, 2013) demonstraram 

que as mutações KIT são comuns em melanoma maligno de mucosa e 

acral, mas nem sempre estão correlacionadas com o número de cópias KIT 
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ou expressão CD117. Portanto, a triagem de mutações KIT pode abrir novas 

opções de tratamento para os pacientes com melanoma maligno. 

As mutações KIT mais comuns são observadas nos éxons 11; 13; e 17 

(Beadling et al.; Satzger et al., 2008; Torres-Cabala et al., 2009; Handolias et 

al., 2010; Yun et al., 2011; Salama, 2013).  

Considerar as aberrações genéticas em c-KIT é importante para a 

terapêutica do melanoma maligno, uma vez que mutações KIT também 

podem ser encontradas em outros tipos de cânceres e respondem bem ao 

tratamento com imatimib e outros inibidores de tirosina quinase (Curtin et al., 

2006; Ashida et al.; Smalley et al., 2009; Satzger et al., 2010; Cho et al.; 

Mohamed et al.; Salama, 2013). 

O imatimib tem sido considerado o medicamento de escolha para a 

terapêutica de melanomas malignos em que as mutações KIT são 

identificadas pela análise imuno-histoquímica, por PCR quantitativa 

(Beadling et al.; Satzger et al., 2008; Smalley et al., 2009; Satzger et al., 

2010; Carvajal et al., 2011; Postow & Carvajal, 2012). Contudo, o estudo 

realizado por Salama (2013) demonstrou que ensaios iniciais com o uso de 

imatimib não apresentaram bons resultados, com nenhuma evidência clínica 

significativa, o que demonstra a necessidade de novos estudos para 

comprovar sua eficácia na terapêutica de melanomas malignos. A 

terapêutica com inibidores de tirosina quinase, como o imatimib, tem sido 

considerada promissora em relação ao prognóstico de pacientes com 

melanoma maligno em que as aberrações genética de KIT foram 

observadas. Isso se deve ao fato de que, em outros tipos de cânceres que 

apresentam mutações de KIT, o tratamento com imatimib tem apresentado 

resultados positivos. 
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4  CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

4.1  Casuística 

 

4.1.1 Critérios de inclusão 

 

Para a formação do grupo deste estudo, foram selecionados 28 

pacientes matriculados e tratados na Seção de Cirurgia de Cabeça e 

Pescoço do Instituto Nacional de Câncer – INCA – com o diagnóstico de 

melanoma maligno de mucosa de cabeça e pescoço. Informações colhidas 

entre os anos de 1998 e 2009. 

 

 

4.1.2 Critérios de exclusão 

 

Casos que não possuíssem bloco de parafina do tumor ou casos com 

informações incompletas a respeito do tratamento empregado. 

 

 

4.1.3 Dados epidemiológicos 

 

Avaliação de prontuários, onde foram colhidos dados epidemiológicos: 

sexo (masculino ou feminino); idade (em anos) e etnia (branca, negra, 

mulata). 

 

 

4.1.4 Variáveis clínicos-patológicas 

 

Além das análises moleculares para a avaliação da mutação do KIT e 

do padrão de resposta ao tratamento empregado (ressecção cirúrgica, 



4 Casuística e Métodos   50 

radioterapia ou a combinação de um destes), foram consideradas para 

análise as seguintes variáveis: 

 

 Localização do tumor primário e do metastático; 

 Tempo de tratamento; 

 Intervalo de tempo entre o tratamento da lesão primária e a 

detecção de recidiva (doença metastática, local e regional); 

 Tipo de tratamento; 

 Tratamento utilizado em caso de recidiva; 

 Comportamento biológico do pacientes portadores da mutação; 

 Margens de cirúrgicas (ampliação e margens livre); 

 Índice mitótico; 

 Invasão (óssea, perineural e angiolínfática); 

 Pigmentação. 

 

 

4.1.5 Seguimento 

 

Por meio da consulta ao prontuário médico dos pacientes, foi anotada a 

data do tratamento cirúrgico, a data da última consulta de controle e a 

condição do paciente em relação ao seu seguimento: vivo sem doença, óbito 

secundário à doença, óbito por outro motivo, sendo, nos casos de recidiva, 

anotada a data da ocorrência e calculado o tempo de acompanhamento em 

meses. 

 

 

4.2 Métodos 

 

Estudo retrospectivo de coorte. 
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4.2.1 Metodologia da extração do DNA 

 

O DNA foi extraído a partir de tecido incluído e fixado em parafina. O 

procedimento consiste de múltiplas etapas de desparafinização com xilol, 

seguido pela adição de etano em gradação, para eliminar eventuais resíduos 

de xilol. A desparafinização com xilol foi seguida pela digestão pela 

proteinase K (BioAmerica, Inc, Homested, FL, USA), utilizando o Wizard® 

Genomi DNA purification (Promega, Madison, WI,USA). A proteinase K é 

responsável pela digestão proteica, além de inibir nucleases que podem 

degradar o DNA. Os restos celulares foram precipitados por centrifugação e 

o DNA, no sobrenadante, é utilizado nas reações de PCR (direto ou diluído). 

A confirmação da extração foi feita por meio da aplicação de uma alíquota 

de 5 µL em gel de agarose 0.8% em tampão de  eletroforese (TBE 1X). Para 

avaliar a integridade e concentração do DNA extraído, é aplicada uma 

alíquota de 1 µL no espectrofotômetro ND-1000 (NanoDrop Technologies 

Inc., Delaware, USA). As amostras de DNA foram, então, conservadas a 

4ºC. 

 

 

4.2.2 Análise de mutação em KIT 

 

A análise mutacional do gene foi realizada utilizando-se a amplificação 

por PCR seguida pelo sequenciamento genômico. As análises foram 

iniciadas pelo éxon 11 no gene KIT, em que é encontrada a maioria das 

mutações (70% das mutações descritas), seguida pelas análises dos éxons 

9, 17 e 13. Vale ressaltar que as mutações são exclusivas. 

Os éxons 9,11,13 e 17 do gene KIT são amplificados utilizando-se os 

pares de iniciadores descritos na Tabela 2. Os pares de iniciadores são 

desenhados com base no gene KIT humano (GenBank accession nº. 

U63834). As condições de reação da PCR são realizadas em um volume 

final de 50 µl, contendo 100ng de DNA, 1X PCR Buffer, 3 mM MgCl2, 0,25 

mM dNTPs, 10 µM primer e 1U Taq DNA polymerase (Invitrogen). As 
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condições de amplificação consistem de um passo inicial de desnaturação 

de 2 minutos a 94°C, seguido por 40 ciclos a 94°C por 30 segundos, 60°C 

por 30 segundos, 72°C por 60 segundos, e uma extensão final de 10 

minutos a 72°C. Os produtos de PCR foram purificados usando o KIT de 

purificação GFX (GE Healthcare). Os produtos foram sequenciados no 

sequenciador automático ABI PRISM TM 377 (Applied Biosystems Foster 

City, Califórnia, USA). Uma alíquota de 5 µl dos produtos de PCR purificados 

foi aplicada em gel de agarose 2% em tampão de eletroforese (TBE 1X) 

para confirmação da purificação. 

Os produtos de PCR purificados foram preparados para o 

sequenciamento genômico, utilizando-se volume final de 7,5 µl (solução 

contendo iniciador, DNA e água mili-Q). O sequenciamento foi realizado 

utilizando-se o método de Sanger (pelo método de Sanger, uma fita simples 

de DNA que será sequenciada é hibridizada com um primer de 

desoxinucleotídeos marcado na ponta 5 - quinta linha). Quatro misturas de 

reação são preparadas onde os primers utilizados serão alongados por uma 

DNA polimerase. Cada mistura contém os quatro desoxinucleosídeos 

trifosfato normais mais um dos quatro didesoxinucleosídeos trifosfato em 

uma razão de, aproximadamente, 1/100. Uma vez que um 

didesoxinucleotídeo não tem ponta 3-OH, não é possível haver elongação a 

partir do nucleotídeo adicionado, parando a reação. Desta forma, cada 

mistura de reação produzirá cadeias prematuramente terminadas de acordo 

com toda ocorrência de um didesoxinucleotídeo adicionado. Cada mistura 

foi, então, separada em um gel de sequenciamento por eletroforese para se 

detectar cada um do nucleotídeo presente na sequência de DNA lida. Esses 

sequenciadores analisam as moléculas por meio do processo de 

eletroinjeção, que é chamado o curto período em que a eletroforese ocorre 

no capilar imerso na amostra. As moléculas entram no capilar em um fluxo 

constante, sempre do catodo em direção ao anodo. Quando os fragmentos 

de DNA atingem a janela de detecção no capilar, um laser excita os corantes 

fluorescentes. Quatro diferentes substâncias ligadas aos nucleotídeos 

modificados são empregadas e, uma vez excitadas por um feixe de laser, 
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emitem luz em diferentes comprimentos de onda, ou seja, emitem quatro 

cores diferentes. O software de sequenciamento interpreta os resultados, 

titulando cada base em relação à intensidade do composto fluorescente, 

denominando quatro cores específicas. O software para análise do 

sequenciamento utiliza as mesmas quatro cores específicas para cada base. 

Por convenção, A (adenina) ficou como verde, C (citosina) como azul, T 

(timina) como vermelho e G (guanina) como preto na visualização do 

eletroferograma. 

 

Tabela 2 - Sequência dos oligonucleotideos utilizados para amplificação dos 
genes KIT 

Gene Alvo Sequência (3’-5’) 

KIT 

Éxon  9F 

Éxon  9R 

Éxon  11F 

Éxon  11R 

Éxon  13F 

Éxon  13R 

Éxon  17F 

Éxon  17R 

TTCCTAGAGTAAGCCAGGGC 

ACAGAGCCTAAACATCCCCT 

CCAGAGTGCTCTAATGACTGAGAC 

AGGTGACATGGAAAGCCCCTG 

CTGCATGCGCTTTGACATCAG 

CTAGCATTGCCAAAATCATATT 

GTTTTCTTTTCTCCTCCAACCT 

CCTTTGCAGGACTGTCAAGC 

F:  Senso;  R:  Antissenso 

 

 

4.2.3 Análise estatística 

 

As análises estatísticas foram realizadas por meio do programa SPSS 

versão 18.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). A sobrevida global (definida como o 

tempo entrea data de início do tratamento e a data do óbito) e a sobrevida 

livre de doença (definida como o tempo entre o tratamento e a recidiva) 

foram estimadas pelo método de Kaplan-Meier e as curvas de sobrevida 

comparadas pelo teste de Log-rank. A análise univariada foi feita com o 

intuito de avaliar a correlação entre as variáveis idade, gênero, sítio do tumor 

primário, status mutacional do gene KIT e sobrevida livre de doença (SLD). 

Além disso, investigamos a correlação entre as variáveis descritas acima e a 
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sobrevida global (SG). Para avaliar a correlação entre variáveis, foram 

utilizados os seguintes teses estatísticos: Test T (variável categórica versus 

numérica), Qui-quadrado. Um valor de p igual ou inferior a 0,05 foi 

considerado estatisticamente significante. 
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5  APROVAÇÕES PELAS COMISSÕES DE ÉTICAS 

 

 

A Comissão de Ética em Pesquisa do Instituto Nacional de Câncer – 

CEP/INCA – aprovou o protocolo de pesquisa sob o número 058/08. 

Posteriomente, a Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa – 

CAPPesq – da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo também o fez, Projeto CAPPesq nº 

272/11 (Anexo A). 
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6  RESULTADOS 

 

 

Foram incluídos 28 pacientes no estudo. As informações de cada caso 

estão sumarizadas na Tabela 3, as fotos 1 e 2 exemplificam 2 casos 

tratados no INCA e incluídos na casuística do trabalho. 

 

 

 

Foto 1 – Melanoma Mucoso de Palato Duro Foto 2- Melanoma Mucoso de Rebordo Alveolar 
Superior 
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Tabela 3 – Sumário dos casos tratados no Instituto Nacional de Câncer 
(INCA) 
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6.1 Variáveis epidemiológicas 

 

6.1.1 Sexo (Gráfico 1) 

 

No estudo epidemiológico, quanto à distribuição por gênero, foram 

encontrados 12 casos pertencentes ao sexo masculino e 16 casos ao sexo 

feminino, correspondento a 42,9% e 57,1% da casuística, respectivamente. 

 

Gráfico 1 – Distribuição de sexo 

 

 

 

6.1.2 Idade (Gráfico 2) 

 

A idade dos doentes variou entre 27 anos e 88 anos, com uma 

mediana de 59,5 anos. Para fins de análise estatística, estratificou-se a 

amostra em 2 grupos: pacientes com idade superior a 60 anos e pacientes 

com idade inferior a 60 anos. 
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Gráfico 2 – Distribuição de idade 

 

 

 

6.1.3 Etnia (Gráfico 3) 

 

24 pacientes eram brancos e 4 negros, mostrando uma predileção por 

pacientes brancos na nossa amostra. 

 

Gráfico 3 – Distribuição de etnia 
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6.1.4 Tabagismo, etilismo, dentição precária e prótese (Gráfico 4) 

 

Na nossa amostra, 15 pacientes eram tabagistas, apenas 7 pacientes 

faziam o uso continuo de bebida alcoólica. Metade dos pacientes 

apresentavam uma dentição precária e apenas 7 pacientes faziam uso de 

prótese. 

 

Gráfico 4 - Distribuição de hábitos e costumes 

 

 

 

6.2  Variáveis clínicas 

 

6.2.1 Localização do tumor primário (Gráfico 5) 

 

Quanto à localização do tumor primário, 21 situavam-se na região 

nasossinusal, e 7 eram tumores de cavidade oral. 
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Gráfico 5 – Localização do tumor primário 

 
 

 

6.2.2 Sintomatologia (Gráficos 6 e 7) 

 

A duração dos sintomas foi determinada pelo intervalo de tempo entre 

a primeira cosulta ambulatorial e início dos sintomas. O tempo médio de 

sitnoma até a procura por tratamento especializado foi de 8,75 meses com 

variação entre 1 e 36 meses. O sintoma mais frequente foi a presença de 

massa tumoral (28,57%), seguido da associação de mais de um sintoma 

(25%). 

 

Gráfico 6 - Duração dos Sintomas 

 

 

Quanto ao sintoma mais frequente encontrado, foi a presença de 

tumor, seguido de obstrução nasal. 
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Gráfico 7 – Distribuição dos sintomas 

 

 

 

6.3 Distribuição estadiamento TNM (Gráfico 8) 

 

A maioria dos tumores dos foram classificados como T4 (75%), 

enquanto que a maior parte da casuística foi de pacientes N0. A maioria dos 

pacientes apresenta-se no estádio IV. 

 

Gráfico 8 – Estadiamento clínico conforme a AJCC-2002. Pacientes 
tratados no Instituto Nacional de Câncer – INCA 
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6.4  Variáveis histopatológicas 

 

6.4.1 Grau de diferenciação histológica do tumor (Gráfico 9) 

 

Foi analisado o grau de diferenciação celular, na nossa amostra, foram 

encontrados 7 casos de tumores indiferenciados (25%). 

 

Gráfico 9 – Distribuição do grau de diferenciação celular 

 

 

 

6.4.2 Índice mitótico (Gráfico 10) 

 

Quanto ao índice mitótico dos tumores estudados, encontraram-se 17 

casos com índice mitótico maior que 10 mitoses/mm2, correspondendo, 

respectivamente, a 60,7% dos casos estudados. 
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Gráfico 10 – Distribuição do índice mitótico 

 

 

 

6.4.3 Presença da melanina (Gráfico 11) 

 

Apenas 8 pacientes (28,6%) da casuística eram tumores 

amelanocíticos, isto é, não foi encontrado pigmentação nestes tumores. 

 

Gráfico 11 – Avaliação histopatológica da presença de melanina). Pacientes 
tratados no Instituto Nacional de Câncer – INCA 
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6.5 Análise da mutação de KIT 

 

6.5.1 Incidência e distribuição da mutação  

 

A análise da mutação de KIT foi possível em todos os 28 casos 

estudados, 7 pacientes apresentaram a mutação de KIT e 21 pacientes 

apresentavam o KIT na forma selvagem (Gráfico 12). 

 

Gráfico 12 – Incidência da mutação de KIT. Pacientes tratados no Instituto 
Nacional de Câncer – INCA 

 

 

Quanto à distribuição da mutação do gene KIT, houve predomínio 

pelos éxon 11 (42,8%) e éxon 9 (42,9%). A Tabela 4 descreve as mutações 

encontradas e o tipo da mutação apresentada. 

A Figura 5 apresenta um cromatograma exeplificando um caso (caso 

26) apresentando mutação no éxon 11 do gene KIT e a perda de 

heterozigose representado na Figura 6. 
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Tabela 4 – Distribuição da mutação de KIT. Pacientes tratados no Instituto 
Nacional de Câncer – INCA. 

PACIENTE 
STATUS 

MUTACIONAL 
TIPO DA 

MUTAÇÃO 
OBS 

5 Éxon 11 V551I Heterozigoto 

21 Éxon 11 V551I Heterozigoto 

22 Éxon 13 L657F Homozigoto 

25 Éxon 9 L455M Heterozigoto 

26 Éxon 11 L576P Heterozigoto 

27 Éxon 9 S480F Heterozigoto 

28 Éxon 9 G499S Heterozigoto 

 

 
Figura 5 - Cromatograma evidenciando mutação no éxon 11 do gene 
KIT/L576P de um caso representativo (caso 26) 
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Figura 6 - Eletroferograma evidenciando a perda de heterozigose do gene 
KIT (Marcador HK 8810) (análise pelo bioanalizador Agilent 2100) 

 
 

6.5.2 Análise de variáveis clínicas e mutação de KIT (Tabela 5) 

 

Aplicou-se o teste exato de Fisher para avaliarmos a correlação entre 

variáveis clínicas e presença da mutação de KIT, não houve relação 

estatisticamente significante com fatores clínicos. 

 
Tabela 5 – Variáveis clínicas e sua correlação com a mutação de KIT. 
Pacientes tratados no Instituto Nacional de Câncer – INCA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste exato de Fisher 

Variáveis KIT p 

 Selvagem 

N=21(75%) 

Mutação 

N=7(25%) 
 

Idade    

>60 12(42,9%) 4(14,3%) 
0.666 

<60 9(32,1%) 3(10,7%) 

Sexo    

Feminino 12(42,9%) 9(32,1) 
0,672 

Masculino 4(14,3%) 3(10,7%) 

Raça    

Brancos 18(64,3%) 6(21,4%) 
0,747 

Negros 3(10,7%) 1(3,6%) 

Tabagismo    

Sim 9(32,1%) 4(14,3%) 
0,412 

Não 12(42,9%) 3(10,7%) 

Etilismo    

Sim 5(17,9%) 2(7,1%) 
0,581 

Não 16(57,1%) 5(17,9%) 

Localização    

Nasossinusal 4(14,3%) 4(14,3%) 
0,220 

Cavidade Oral 17(60,7%) 3(10,7%) 

Tecido Normal Tecido Tumoral 
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6.6 Sobrevida global e sobrevida livre de doença 

 

A sobrevida foi estudada sob dois prismas: tempo livre de doença, e 

óbito relacionado à doença. Para estimação desses intervalos, foi usado o 

método de Kaplan-Meier. 

A sobrevida relacionada ao óbito por câncer foi de 53,6% em 24 meses 

e de 37,5% em 60 meses. A curva de sobrevida relacionada ao óbito 

encontra-se no Gráfico 13. 

 

Gráfico 13 – Sobrevida global. Pacientes tratados no Instituto Nacional de 
Câncer – INCA 

 
 

A sobrevida livre de doença foi de 50,8% em 24 meses e de 43,5% em 

5 anos. A curva de sobrevida livre de doença encontra-se no Gráfico 14. 
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Gráfico 14 – Sobrevida Livre de doença. Pacientes tratados no Instituto 
Nacional de Câncer – INCA 

 

 

 

6.6.1 Relação da mortalidade e parâmetros clínicos (Tabela 6) 

 

Foram comparados parâmetros clínicos e sua relação com o óbito em 

12, 24 e 36 meses. Não houve significância estatística pelo teste de Log 

Rank (Mantel Cox). A Tabela 6 descreve os resultados encontrados. 
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Tabela 6 – Relação entre parâmetros clínicos e o óbito. Pacientes tratados 
no Instituto Nacional de Câncer – INCA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Teste exato de Fisher 

 

 
6.6.2 Relação da mortalidade com TNM e adjuvância (Tabela 7) 

 

Avaliou-se a probabilidade de óbito em relação ao TNM e ao 

tratamento adjuvante. A ausência de tratamento adjuvante influenciou 

adversamente este grupo, com uma probabilidade maior de óbito com 

significância estatística (p=0,05). O Gráfico 15 mostra a curva de sobrevida 

comparativa do grupo de tratamento adjuvante. 

 

 

 SG (meses) 
p* 

 12 m 24 m 48 m 

Idade     

>60 75% 50% 36,5% 
0,648 

<60 66,7% 48,6% 48,6% 

Sexo     

Masculino 75% 50% 40% 
0.790 

Feminino 87,5% 62,5% 42,9% 

Raça     

Brancos 59,1% 40,9% 27,3% 
0.509 

Negros 75% 25% 25% 

Tabagismo     

Sim 76,9% 53,8% 46,2% 
0,794 

Não 73,3% 46,7% 37,3% 

Etilismo     

Sim 100% 100% 35,7% 
0,134 

Não 66,7% 47,6% 37,5% 
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Tabela 7 – Relação entre TNM e adjuvância e com óbito. Pacientes tratados 
no Instituto Nacional de Câncer – INCA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Teste exato de Fisher 
**Significativo estatisticamente 

 

Gráfico 15 – Curva de sobrevida global comparando adjuvância e óbito. 
Pacientes tratados no Instituto Nacional de Câncer – INCA 

 

 SG (meses) 
p 

 12 24 48 

T     

  3 66,7% 66,7% 44,4% 0,362 

4 76,2% 52,4% 42,3% 

N     

0 77,3% 54,5% 44,4%  

0,458 1 75% 50% 25% 

2 100% 0% 0% 

3 100% 0% 0% 

Estádio     

II 75% 75% 75%  

0,899 III 75% 50% 50% 

IV 75% 50% 40% 

Adjuvância     

Sim 88,2% 64,7% 52,8% 0,05** 

Não 45,5% 36,4% 27,3% 
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6.6.3 Relação da mortalidade e variáveis histopatológicas (Tabela 8) 

 

Índice mitótico >10 mitoses/mm2 esteve relacionado com significância 

estatística com a mortalidade (p=0,05). A presença de invasão vascular e 

disseminação angiolinfática também apresentaram significância estatística 

(p=0,04 e p=0,02, respectivamente). Os Gráficos 16 e 17 mostram as curvas 

de sobrevida dos dados significativos. 

 

Tabela 8 – Relação entre variáveis histopatológicas e óbito. Pacientes 
tratados no Instituto Nacional de Câncer – INCA. 

 SG (meses) 
P* 

 12 24 48 

Indiferenciados     

Sim 57,1% 42,9% 28,6% 
0,087 

Não 81% 61,9% 54,4% 

Índice Mitótico     

>10 72,7% 51,5% 36,4% 
0,05** 

<10 88,2% 64,7% 51,5% 

Amelanocíticos     

Sim 62,5% 35,5% 18,8% 
0,334 

Não 80% 60% 55% 

Invasão Vascular     

Presente 66,7% 33,3% 33,3% 
0,043** 

Ausente 80% 60% 51,3% 

Invasão Óssea     

Presente 78,9% 52,6% 41,4% 
0,775 

Ausente 77,8% 55,6% 41,7% 

Disseminação Angiolinfática    

Presente 75% 25% 12,5% 
0,020** 

Ausente 75% 65% 54% 

Disseminação Perineural    

Ausente 83,3% 58,3% 49,2% 
0,116 

Presente 50% 25% 25% 

*Teste exato de Fisher 
**Significativo estatisticamente 
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Gráfico 16 – Curva de sobrevida global relacionando invasão vascular e 
óbito. Pacientes tratados no Instituto Nacional de Câncer – INCA. 

 
 

 
Gráfico 17 – Curva de sobrevida global relacionando disseminação 
angiolinfática e óbito. Pacientes tratados no Instituto Nacional de Câncer –
INCA 
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6.6.4 Relação da SLD com parâmetros clínicos (Tabela 9) 

 

Foram analisadas variáveis clínicas e sua relação com recidiva, a 

presença de etilismo sugere um efeito protetor, provavelmente, isto se deve 

à pequena amostra. 

 

Tabela 9 – Relação entre SLD e parâmetros clínicos. Pacientes tratados no 
Instituto Nacional de Câncer – INCA. 

 SLD(meses) 
P* 

 12 24 48 

Idade     

>60 62,5% 43,8% 30% 
0.380 

<60 50% 33,3% 16,7% 

Sexo     

Masculino 41,7% 25% 25% 
0.594 

Feminino 68,8% 43,8% 23,4% 

Raça     

Brancos 59,1% 40,9% 27,3% 0.509 

Negros 75% 25% 25%  

Tabagismo     

Sim 61,5% 38,5% 23,1% 
0.838 

Não 66,7% 33,3% 26,7% 

Etilismo     

Sim 71,4% 57,1% 57,1% 
0.038** 

Não 61,9% 28,6% 14,3% 

*Teste exato de Fisher 
**Significativo estatisticamente 

 

 

6.6.5 Relação da SLD com TNM e adjuvância (Tabela 10) 

 

Não houve diferença estatística nos parâmetros estudados. 
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Tabela 10 – Relação entre SLD com estadiamento e adjuvância. Pacientes 
tratados no Instituto Nacional de Câncer – INCA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Teste exato de Fisher 

 

 

6.6.6 Relação da recidiva com variáveis histopatológicas (Tabela 11) 

 

Na nossa amostra, índice mitótico >10 mitoses/mm2, invasão vascular, 

disseminação angiolinfática e disseminação perineural estão relacionadas 

com significância estatística com a recidiva (p=0,05, p=0,043, p=0,008 e 

p=0,034, respectivamente. 

 

 

 

 SLD (meses) 
*p 

 12 24 48 

T     

  3 66,7% 66,7% 50% 
0.704 

4 71,4% 38,1% 23,8% 

N     

0 59,1% 40,9% 27,3% 
0.509 

Positivo 75% 25% 25% 

Estádio     

II 25% 25% 25% 

0.523 III 75% 50% 50% 

IV 70% 40% 25% 

Adjuvância     

Sim 88,2% 47,1% 29,4% 
0.306 

Não 36,4% 27,3% 18,2% 
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Tabela 11 – Relação entre SLD com variáveis histopatológicas. Pacientes 
tratados no Instituto Nacional de Câncer – INCA. 

 SLD (meses) 
p* 

 12 24 48 

T     

  3 66,7% 66,7% 50% 
0.704 

4 71,4% 38,1% 23,8% 

N     

0 59,1% 40,9% 27,3% 
0.509 

Positivo 75% 25% 25% 

Estádio     

II 25% 25% 25% 

0.523 III 75% 50% 50% 

IV 70% 40% 25% 

Adjuvância     

Sim 88,2% 47,1% 29,4% 
0.306 

Não 36,4% 27,3% 18,2% 

*Teste exato de Fisher 
**Significativo estatisticamente 

 

Gráfico 18 – Curva de sobrevida livre de doença relacionando índice 
mitótico. Pacientes tratados no Instituto Nacional de Câncer – INCA 
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Gráfico 19 – Curva de sobrevida livre de doença relacionando invasão 
vascular. Pacientes tratados no Instituto Nacional de Câncer – INCA. 

 

 
Gráfico 20 – Curva de sobrevida livre de doença relacionando disseminação 
angiolinfática. Pacientes tratados no Instituto Nacional de Câncer – INCA. 
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Gráfico 21 – Curva de sobrevida livre de doença relacionando a 
disseminação perineural. Pacientes tratados no Instituto Nacional de Câncer 
– INCA 

 

 

 

6.6.7 Sobrevida global e sobrevida livre de doença e presença da 
 mutação de KIT (Tabelas 12 e 13) 
 

Na nossa casuística, não houve diferença estáticas entre os grupos, a 

presença da mutação não exerceu papel protetor ou promotor para recidiva 

ou óbito. 

 

Tabela 12 – Relação entre SLD e a presença da mutação de KIT. Pacientes 
tratados no Instituto Nacional de Câncer – INCA. 

 

 

 

 

 

 
 

*Teste exato de Fisher 

 SLD (meses) 
p* 

 12 24 48 

KIT     

Mutação 71,4% 28,6% 28,6% 
0.771 

Selvagem 66,7% 42,9% 28,6% 
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Tabela 13 – Relação entre o óbito e a presença da mutação de KIT. 
Pacientes tratados no Instituto Nacional de Câncer – INCA. 
 

 

 

 

 

 
 

*Teste exato de Fisher 

 

 SLD (meses) 
p* 

 12 24 48 

KIT     

Mutação 71,4% 57,1% 38,1% 
0.935 

Selvagem 71,4% 52,4% 47,6% 
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7  DISCUSSÃO 

 

 

Devido à raridade desta patologia, conseguimos selecionar 28 casos. 

Kanda (2003) apresentou estudo com o total de 54 casos oriundos de 3 

instituições diferentes, comprovando a raridade da patologia na casuística 

nacional. Em virtude de sua raridade, grande parte da literatura que existe a 

respeito do assunto aborda casos isolados e faz análise retrospectiva de 

séries com amostras relativamente pequenas (Rinaldo et al., 2001; Turri-

Zanoni et al., 2013). 

Algumas particularidades do comportamento biológico desses tumores 

têm extrema importância: a localização anatômica da lesão incluindo seu 

estadiamento. Assim, há tumores com estadiamento inicial, que podem ter 

um comportamento mais agressivo devido a sua localização. 

Os resultados históricos do tratamento do MMCP são desapontadores. 

Isso levou, prontamente, os investigadores a testarem novas estratégias de 

tratamento, como a adição da quimioterapia ou terapia-alvo. 

A definição de parâmetros prognósticos para MMCP é uma tarefa muito 

mais complexa porque a profundidade de invasão, o fator prognóstico mais 

importante em melanomas cutâneos, não pode ser utilizada devido à falta de 

pontos de referência histológicos análogos à derme papilar e reticular 

Recentes estudos têm avaliado o papel oncogênico das mutações de 

KIT no MMCP, bem como, o valor da terapia com inibidores de tirosina 

quinase nesses tumores, os resultados parecem animadores mostrando 

significante benefício de sobrevida em favor da quimioterapia e terapia-alvo 

(Guo et al., 2011). 

 

 

 

 

 



7 Discussão   84 

7.1 Variáveis epidemiológicas 

 

7.1.1 Idade 

 

O MMCP acomete, com maior frequência, pacientes entre a quinta e 

sétima década de vida, com mais de 60% dos pacientes pertencentes a este 

grupo etário (Chang et al., 1998). Neste estudo, 16 (57%) pacientes 

apresentavam idade superior a 60. Quando comparamos estes dois grupos 

etários, isto é, pacientes com mais de 60 anos e pacientes com menos de 60 

anos, com a recidiva da doença e com a mortalidade, não houve diferença 

estatisticamente significativa (p = 0,38 e p = 0,648). 

Em concordância com nossos resultados, Patel et al. (2002) também 

avaliaram o impacto da idade como fator prognóstico no MMCP, não 

encontrando diferenças nos grupos estudados. Alguns autores relataram 

que mais de 60% dos pacientes apresentam idade superior a 60 anos no 

momento do diagnóstico e apenas 3% tinham 30 anos ou menos, 

demonstrando uma predileção por pacientes com idade mais avançada 

(McLaughlin et. al., 2005). 

 

 

7.1.2 Sexo 

 

O MMCP parece ter uma predileção pelo sexo masculino. Contudo, os 

relatos da literatura baseiam-se em séries com poucos casos. No presente 

estudo, 16 (57,1%) pacientes eram do sexo masculino. Não houve relação 

do sexo com o desfecho clínico do paciente. 

 

 

7.1.3 Etnia 

 

Segundo dados da literatura, a doença tem sido relatada com mais 

frequência em asiáticos e negros; isso é atribuído parcialmente pelos 
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achados comuns de pigmentação melânica na mucosa oral dessas etnias 

(Aguas et al., 2009). Nos Estados Unidos, a proporção de melanomas de 

mucosa é maior (8,8%) em afro-americano e hispânicos do que na 

população em geral (1,3%). Contudo, dados de trabalho nacional 

apresentado por Hsieh (2013) sugerem que a doença parece acometer com 

maior frequência indivíduos brancos. Nossos resultados são similares aos 

relatados por Hsieh; 89% são dos indivíduos são brancos em nossa série. 

 

 

7.2 Variáveis clínicas 

 

7.2.1 Localização do tumor primário 

 

Segundo alguns autores (Chang et al.,1998; Gal et al., 2011), não 

existem diferenças na incidência da localização dos MMCP, isto é, a 

incidência de tumores de seios da face e nariz é equivalente aos tumores de 

cavidade oral. Entretanto, encontramos uma maior incidência de tumores de 

seio da face (75%) dos pacientes. Isso se deve a fatores relacionados ao 

tratamento, pois, como no INCa são tratados tumores mais complexos, 

acreditamos tratar-se de amostra selecionada. 

Séries retrospectivas foram incapazes de demonstrar a relação entre o 

sítio do tumor primário com sobrevida e controle local (Nandapalan et al., 

1998; Owens et al., 2003). Esta observação foi confirmada no presente 

estudo. Porem, existem alguns relatos de pior prognóstico relacionado a 

tumores originados em seios da face, provavelmente, pela presença de 

doença localmente avançada no diagnóstico (Haerle et al., 2012). 

 

 

7.2.2 Sintomatologia 

 

Os dados disponíveis na literatura sobre o valor prognóstico da 

duração e início dos sintomas são escassos. Pode-se afirmar que o MMCP 
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tem uma apresentação inicial indolente, e o surgimento de sintomas locais 

está diretamente relacionado à presença de estádio avançado. Pelo menos, 

25% apresentaram como sintoma obstrução e/ou tumor, reflexo de uma 

maior incidência de tumores T4 na amostra. 

 

 

7.3 Distribuição do estadiamento TNM  

 

O estadiamento MMCP continua sendo um desafio. Em 1970, 

Ballantyne descreveu um sistema de estadiamento simplificado, baseado em 

3 categorias: I) lesões localizadas, II) metástase para linfonodos cervicais e 

III) metástases a distância. As vantagens deste sistema são a sua 

simplicidade e que ele pode ser usado para todos MMCP. Todavia, esse é 

um sistema que não leva em consideração a profundidade da invasão nem a 

extensão local do tumor, fornecendo informações prognósticas limitadas. 

Com o intuito de superar essas limitações, Prasad et al. (2004) propuseram 

um sistema de microestadiamento com base na invasão tecidual dentro da 

mucosa: nível 1 (doença in situ), nível 2 (superficialmente invasivo: 

melanoma invadindo até a lâmina própria), e nível 3 (melanomas 

profundamente invasivos: músculo, osso ou cartilagem). Eles relataram 

diferenças estatisticamente significativas nas taxas de sobrevivência para os 

níveis 1, 2 e 3 (SLD de 75%, 52% e 23%, respectivamente). A classificação 

de Prasad é histológica: o nível só pode ser determinado após a cirurgia, 

exceto quando a invasão tumoral é visível por diagnóstico de imagem. 

O sistema de classificação proposto pela AJCC enfatiza critérios 

relacionados ao tamanho do tumor primário como um preditor prognóstico. 

Com base nesta classificação, Loree et al. relataram uma taxa de SG em 5 

anos de 32% para pacientes classificados T1 e T2 e 0% para tumores 

classificados T3 e T4 (p = 0,05). O sistema de estadiamento TNM proposto 

em 2009 pela AJCC é cada vez mais utilizado, e parece ser o principal 

instrumento de classificação para MMCP, principalmente nos casos de 

origem nasossinusal, pois fornece uma distribuição uniforme dos estágios 
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tumorais. Michel et al. (2014) avaliaram o valor prognóstico dos métodos de 

estadiamento, e identificaram que o único método que conseguiu relacionar 

SG (p = 0,012) e SLD (p = 0,041) foi o sistema TNM. 

No presente estudo, utilizamos a classificação TNM. A maioria dos 

tumores do foi classificada como T4 (75%), enquanto que a maior parte da 

casuística tinha pescoço N0; a maioria dos pacientes considerada estádio 

IV. Não encontramos diferenças na SG e SLD (p=0,899 e p=0,523); 

respectivamente. 

 

 

7.4 Variáveis histopatológicas 

 

Os MMCPs são, geralmente, diagnosticados em estágios avançados, 

apresentando-se macroscopicamente como lesões nodulares da mucosa; 

são raros os casos detectados como lesões in situ (Bridger et al., 2005; 

Cheng et al. 2007). 

A detecção da lesão local é mais difícil nos tumores nasossinusais, 

possivelmente, devido ao fato de se situarem em cavidades ocultas e menos 

acessíveis ao exame clínico sem instrumentos. Já nas lesões de cavidade 

oral, pode ocorrer disseminação ao longo do revestimento de dutos 

salivares, mesmo nos tumores in situ semelhante à disseminação do MC ao 

longo dos anexos cutâneos. O significado prognóstico desta característica é 

incerto, mas pode ajudar na caracterização do tumor como primário.  

Diagnóstico histopatológico é simples quando as células do tumor são 

ricas em melanina. A apresentação celular é variada: células poliédricas, 

redondas, fusiformes, epitelioide, pleomórfica ou uma combinação de mais 

de um tipo. Normalmente, a atividade mitótica é elevada, e dados da 

literatura tentam relacionar atividade mitótica, bem como, o arranjo celular 

(psedocapilar e sarcomatoide) com agressividade. Invasão perineural, 

angiolinfática e invasão vascular são fatores prognósticos consagrados em 

outras patologias, como exemplo o carcinoma epidermoide, que tem sido 

estudado no MMCP. Lesões amelanóticos (entre 15-50% dos casos em 
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algumas séries) podem apresentar um desafio para o patologista desavisado 

e simular outros tumores malignos, nestes casos, a imuno-histoquímica deve 

ser usada, incluindo marcadores: S-100 e HMB-45, além da citoqueratina 

(Ballantyne et al., 1970; Cardesa et. al., 2006; Lourenco et al., 2014). 

 

 

7.4.1 Índice mitótico 

 

No presente estudo, encontramos a presença de índice mitótico maior 

que 10 mitoses por campo em 60,7% dos pacientes. Este dado deve ser 

valorizado, pois sugere uma agressividade maior nesses tumores. É 

interessante salientar que, após análise da SLD e SG, o índice mitótico 

mostrou ser um fator prognóstico independente. A sobrevida global nos 

pacientes com índice mitótico maior que 10 por campo foi 36,4% em 48 

meses versus 51,5% no outro grupo (p=0,05). Thompson et al. (2003) 

estudaram 115 pacientes com MMCP e encontraram resultados 

semelhantes, um pior prognóstico no grupo com alto índice mitótico 

(p=0,026). Em recente trabalho publicado por Moreno et al. (2010), 95% 

pacientes índice elevado foram a óbito pelo MMCP, enquanto que pacientes 

com índice mitótico menor que 10 tiveram um melhor resposta à terapia 

sistêmica.  

 

 

7.4.2 Presença de melanina 

 

Em nossa casuística, encontramos 8 casos (28,6%) que eram de 

tumores amelanocíticos. Nestes casos, todos foram confirmados por meio 

de imuno-histoquímica. Dados da literatura sugerem uma maior 

agressividade nos tumores amelanociticos (Moreno et al., 2002), sendo o 

único fator histopatológico relacionado com sobrevida, nenhum paciente vivo 

após 48 meses contra 47,6% de sobrevida nos tumores pigmentados. 

Nossos resultados não confirmaram este dado, porém, tivemos uma SG de 
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55% em 48 meses nos tumores pigmentados contra 18,8% nos 

amelanocítiocos. A explicação aceita para um pior prognóstico nos tumores 

amelanocíticos é de estarem associados a atraso no diagnóstico. 

 

 

7.4.3 Grau de diferenciação celular 

 

Oito (25%) dos pacientes apresentaram tumores indiferenciados, tal 

achado mostrou uma tendência a maior agressividade nos pacientes que 

apresentaram esta característica (SG 28,6% versus 54,4% em 48 meses) 

p=0,087). Entretanto, quando comparamos estes grupos, não houve 

diferença estatística, Prasad et al. (2004) em seu trabalho verificou 100% de 

letalidade nos tumores indiferenciados. 

 

 

7.4.4 Invasão vascular, disseminação angiolinfática e disseminação 
perineural 

 

Estudamos outras características anatomopatológicas como: invasão 

perineural microscópica, invasão vascular e disseminação angiolinfática na 

tentativa de buscarmos fatores prognósticos que interferissem da SG e SLD. 

É interessante salientar que os fatores relatados acima, apesar de 

serem utilizados amplamente no MC e em inúmeras neoplasias da área de 

cabeça e pescoço, têm tido pouco enfoque nos MMCP. Isso deve-se a dois 

fatores: raridade da doença e, nas maioria dos relatos, há um grande 

número de pacientes submetidos à biopsia com ressecções a “piecemeal”; 

dificultando a avaliação do patologista (Conley et al., 1974; Smithers et al., 

1992). 

Todos os casos estudos no presente trabalho foram submetidos a 

tratamento cirúrgico radical, e, desta forma, conseguimos analisar estes 

dados. Oito (28,57%) pacientes apresentavam disseminação angiolinfática; 

destes, apenas 1 estava vivo após 48 meses (p=0,020) e 75% pacientes 

apresentaram recidivas com menos de 24 meses pós-tratamento (p=0,008). 
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Presença de invasão vascular foi constatada em 2 pacientes; este achado 

influenciou negativamente da SG e SLD (p=0,0043 e p=0,0043, 

respectivamente). Apesar de somente 4 (14,28%) casos apresentarem 

invasão perineural, isso influenciou negativamente na SLD (p=0,034), não 

havendo interferência na SG. Na série de Kanda (2003), apenas 5 de 21 

casos apresentaram invasão perineural e não diferenças entre os grupos. 

Como já comentado, os estudos têm dado uma atenção maior ao MC, 

todavia, o principal parâmetro, que é a espessura, não pode ser utilizado no 

MMCP. A busca constante de marcadores prognóstico em uma patologia 

rara e agressiva pode esclarecer melhor a fisiopatologia desta doença, bem 

como estabelecer uma orientação terapêutica. 

 

 

7.5 Tratamento 

 

7.5.1 Cirurgia 

 

Ressecção cirúrgica com margens livres é a base do tratamento do 

MMCP e pode proporcionar os melhores resultados, embora a estratégia 

terapêutica deva ser individualizada de acordo com o estágio do tumor, 

local, e tratamento prévio do paciente. Especialmente para tumores 

avançados, há necessidade de se avaliarem as opções de terapêutica 

levando em consideração a eficácia e morbidade do tratamento. Estratégias 

para melhorar o resultado do tratamento devem se concentrar em controle 

locorregional da doença. Biopsia de congelação intraoperatória do MMCP 

parece não oferecer dados fidedignos, uma vez que pode existir 

disseminação submucosa; além disso, há necessidade de preservação de 

estrutura nobres adjacentes à área da ressecção. Isso resulta em taxas de 

controle local menos de 50% (Wenig et al., 2005). 

Todos os pacientes do estudo foram submetidos a tratamento cirúrgico, 

incluindo diversas técnicas. O procedimento cirúrgico mais realizado foi a 

maxilarectomia (com extensões diversas, dependendo do local do tumor). É 
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óbvio que a realização da maxilarectomia está associada à prevalência de 

tumores nasossinussais na amostra (75%).  

Na amostra, não foi possível comparar o tratamento cirúrgico com 

outras modalidades, visto que todos os pacientes foram operados. 

Obtivemos margens livres em 82,15% dos pacientes; todavia, o achado de 

margens livres não teve impacto na sobrevida. Pacientes com margens 

cirúrgicas positivas têm 21 vezes maior risco de morrer devido à falha 

terapêutica (Penel et al., 2005), porém não encontramos esse relação na 

amostra.  

Na doença local recorrente e sem disseminação metastática, deve ser 

considerado o resgate cirúrgico, mas a amplitude da ressecção deve ser 

ponderada. A chance de um resgate cirúrgico bem-sucedido é menor que 

25%, além das chances de metástases distantes estarem aumentadas 

(Moreno et al., 2010). 

Para o MMCP da cavidade oral, a ressecção adequada pode envolver 

a necessidade de mandibulectomias marginal ou segmentar. Embora o 

tratamento eletivo do pescoço, geralmente, não seja realizado nos tumores 

nassossinusais, a abordagem cervical eletiva nos MMCP de cavidade oral 

pode ser cogitada. 

 

 

7.5.2 Radioterapia 

 

O melanoma maligno, incluindo o MMCP, é considerado, 

tradicionalmente, um tumor radiorresistente. Não obstante, a radioterapia é 

utilizada amplamente como parte do algoritmo de tratamento, principalmente 

na adjuvância. Existem trabalhos, principalmente de instituições do oriente, 

que relatam taxas de controle local similares para tratamento cirúrgico 

quanto comparado ao tratamento radioterápico exclusivo (Yanagi et al., 

2009). 

No presente estudo, não submetemos nenhum paciente a tratamento 

radioterápico exclusivo, pois consideramos essa neoplasia como 
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radiorresistente. Dezessete (60,71%) pacientes receberam radioterapia 

adjuvante. Encontramos resultados curiosos quando comparamos os 

pacientes em relação à radioterapia adjuvante: não houve beneficio no 

controle local (SLD) na adição da radioterapia (p=0,306); por outro lado, 

houve melhora da SG (52,8% vs 27,3%; p=0,05). 

Alguns autores relacionam tratamento radioterápico adjuvante com 

melhor controle locorregional, mas, na maioria dos trabalhos, os pacientes 

irradiados têm lesões em estádios III e IV, não se indicando radioterapia 

adjuvante em lesões nos estádios I e II (Patel et al., 2004; Moreno et al., 

2010). No presente estudo, todos os pacientes apresentavam tumores em 

estádios III e IV, provavelmente fazendo com que o uso da radioterapia não 

mostrasse beneficio na SLD. Indicações precisas para a radiação adjuvante 

ainda precisam ser definidas e, na maioria das séries, ela é usada somente 

em doença avançada e recorrente.  

 

 

7.6 Mutação de KIT 

 

7.6.1 Incidência e localização 

 

A maior motivação para a realização deste estudo foi a investigação de 

um marcador com potencial terapêutico para uma doença que, apesar de 

rara, apresenta uma letalidade elevada. Além disso, há poucos estudos  

envolvendo a pesquisa de KIT em MMCP, possivelmente em decorrência da 

raridade da doença. 

A presença da mutação de KIT em melanomas malignos já tem sido 

demonstrada na literatura, em particular, os melanomas da mucosa (21% de 

mutações de KIT), melanomas acrais (11% de mutações de KIT) e 

melanomas cutâneos causados pela exposição solar crônica (17% de 

mutações de KIT) (Curtin et al., 2006). Isto sugere que a presença das 

mutações de KIT pode ter relevância na fisiopatogenia e, portanto, um 

potencial alvo terapêutico nestes subtipos de melanoma. Em contraste, as 
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mutações KIT são raramente encontrados no maior subgrupo de melanomas 

malignos, MC não associados à exposição solar crônica: 1 caso em 100 

estudados por Willmore-Payne et al. (2005) e 2 casos em 39 estudos por Fui 

et al. (2004). Além disso, os estudos de fase II com imatinib em pacientes 

com MC, sem avaliação da mutação de KIT, foram decepcionantes (Ugurel 

et al., 2005; Wyman et al., 2006; Becker et al., 2007). 

Foram avaliadas as mutações de KIT em grupo selecionado de 

pacientes com MMCP. A análise molecular da mutação de KIT foi possível 

em 28 pacientes e revelou mutações em 7 deles (25%). Isto é consistente 

com as descobertas de Antonescu et al. (2007), e Rivera et al. (2008), que 

detectaram mutações do gene KIT em 3 de 20 (15%) e 4 de 18 pacientes 

(22%) com melanomas mucosos da região anal e cavidade oral, 

respectivamente. Assim, as mutações de KIT ocorrem em até 20% dos 

melanomas mucosos, independentemente da localização do tumor primário. 

Foram detectadas 3 mutações no éxon 11, 3 mutações no éxon 9 e 1 

mutação no éxon 13, essa distribuição com uma predileção para os éxons 

11 e 13 está em concordância com a literatura (Tate et al., Daniotti et al., 

2009). A Tabela 14 mostra a prevalência da mutação em vários trabalhos. 

 

Tabela 14 - Sumário da mutações de KIT 

Autor Ano 
Numero de 
Pacientes 

Mutação de KIT (%) 

Beadling et al. 2008 29 8,4% 

Carvajal et al. 2011 5 40% 

Schoenewolf et al. 2012 12 0% 

Turri-Zanino et al. 2012 32 12,5% 

Zebary et al. 2013 56 3,6% 

Estudo atual 2015 28 25% 

 Total 162 9,8% 

 

O papel da localização da mutação de KIT em MMCP foi pouco 

estudado. Porém, em tumores GIST, a relação prognostica já tem evidências 

na literatura: o éxon 11, que codifica o domínio justamembrana, está 

envolvido em autoinibição do receptor, as mutações neste domínio 
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justamembrana impedem esta função inibitória, aumentando a dimerização 

do receptor independente da sua ativação. Por sua vez, essa localização é a 

mais sensível ou que responde melhor ao tratamento com inibidores de 

tirosina-kinase. Com esta informação, podemos sugerir que o MMCP 

também poderia exibir uma sensibilidade potencial aos inibidores de tirosino-

quinase (Lasota et al., 2008). 

Em nossos resultados, não houve um tipo de mutação mais frequente: 

2 casos V551I, 1 caso L657F, 1 caso L455M, 1 caso L576P, 1 caso S480F e 

1 caso G499S. Embora os trabalhos disponíveis reúnam um número 

reduzido de pacientes, os dados sugerem uma maior incidência da mutação 

tipo L576P. 

 

 

7.6.2 Associação de mutações de KIT com características clínico-
patológicas 
 

Tentamos avaliar características clínico-patológicas e relacioná-las à 

mutação de KIT. Os resultados foram desanimadores, pois nenhuma das 

características analisadas apresentou maior prevalência da mutação, apesar 

do número de mutações identificadas ser bastante significativo (8/28 

pacientes, 25%). 

Um dado que chamou a atenção foi a distribuição das mutações quanto 

aos sítios anatômicos. Nos tumores nasossinusais, a mutação foi 

encontrada em 4 casos (19% dos pacientes). Já no grupo de pacientes com 

tumores de boca, a mutação foi encontrada 3 pacientes (75% dos 

pacientes).  

Em outras palavras, nossos resultados sugerem uma maior incidência 

de mutações em melanomas de cavidade oral. Este achado está em 

desacordo com os dados da literatura, em que as mutações são mais 

comuns nos tumores de seios da face (Zebary et al., 2013). 
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7.6.3 Valor prognóstico da mutação de KIT 

 

No presente estudo, não foi encontrado impacto prognóstico causado 

pela presença da mutação de KIT no presente estudo. Avaliamos a relação 

da mutação com a SG e SLD. A SLD foi de 28,6% em 48 meses, em ambos 

os grupos, isto é, nos pacientes portadores da mutação e nos que 

apresentavam forma selvagem (p=0,771). Quanto à SG, tivemos um melhor 

resultado nos pacientes portadores da selvagem 47,6% de SG em 5 anos, 

porém sem significância estatística (p=0,935). 

As mutações de KIT têm sido avaliadas em vários outros tumores e, 

em algumas neoplasias, são um importante fator prognóstico. Em tumor 

estromal gastrointestinal (GIST), a mutação de KIT é um fator de risco 

independente para a SG e SLD; esta relação é tão importante que o éxon 11 

está relacionado a uma melhor resposta terapêutica. Pode-se afirmar que 

tumores GIST são um exemplo da importância do KIT na seleção para 

tratamento e prognóstico. Em pacientes portadores de leucemia, a mutações 

de KIT podem sugerir um maior risco de recaída (Singer et al., 2002) 

No entanto, a importância prognóstica das mutações de KIT em 

melanoma não foi avaliada em uma série de tamanho adequado. Nosso 

estudo confirmou a presença de 25% de mutação em MMCP, sugerindo um 

caminho para estudar a fisiopatologia deste tumor, com o foco na cascata da 

MAPKs e inclusão de pacientes em ensaios clínicos com  inibidores de KIT. 

 

 

7.6.4 Perspectivas futuras 

 

A experiência clínica com a utilização de inibidores e tirosino quinase 

no MMCP revelou vários princípios que, provavelmente, serão importantes 

na condução de avanços para este subtipo de melanoma maligno. As 

respostas terapêuticas, nos ensaios clínicos de fase II, são muito variáveis, 

mas, curiosamente, indicam que pacientes com mutações KIT específicas, 

particularmente nos éxons 11 e 13, são mais propensos a apresentar uma 
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resposta terapêutica. Isto sugere que nem todas as mutações KIT devam ser 

consideradas igualmente alvos terapêuticos, pois algumas podem não ser 

passíveis de terapia-alvo. 

A avaliação contínua das mutações de KIT é fundamental, na tentativa 

de se identificarem biomarcadores e melhor selecionar pacientes, 

individualizando o tratamento. Vale salientar que algumas mutações 

específicas em GIST podem apresentar resposta terapêutica ao tratamento 

com imatinib em 80% casos. Entretanto, os resultados iniciais nos pacientes 

tratados com imatinib ainda são restritos à doença disseminada ou 

irressecável. A literatura já mostra relatos de resposta completa em 

melanomas mucosos de outras regiões como vagina e ânus (Scott et al., 

2010; Carvajal et al., 2011; Bello et al., 2014). Se o nosso estudo não 

encontrou diferenças prognósticas nos grupos, ensejou a perspectiva de 

novas abordagens terapêuticas para os doentes com MMCP. 
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8  CONCLUSÃO 

 

 

1. Identificamos a presença de mutações de KIT em 7 (25%) 

pacientes da amostra estudada. 

2. A presença da mutação de KIT não apresentou relação com a 

recidiva ou sobrevida global. 
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Anexo A – Aprovações das Comissões de Ética 
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Anexo B – Aprovação no Exame de Qualificação 
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