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O

INTRODUÇÃO

melanoma maligno primário do esôfago (MMPE) é uma neoplasia rara. Até
2011, menos de 340 casos de MMPE haviam sido relatados na literatura
e a maioria das referências são relatos de caso único (1).
O Melanoma Maligno Primário de Esôfago (MMPE) além de raro, caracteriza-se
pela agressividade, com múltiplas e precoces metástases (2).
Esofagectomia radical com linfadenectomia é o tratamento de escolha, sendo
controversa a eficácia de tratamento adjuvante com quimioterapia, radioterapia e
imunoterapia. O tempo médio de sobrevida após a operação é de 10-14 meses (1).
O caso a seguir tem sua relevância por se tratar de uma patologia rara e grave,
que após o tratamento o paciente conseguiu sobrevida considerável.

REL ATO DE CASO
Paciente M.B.C., masculino, 64 anos, aposentado, admitido no serviço de cirurgia
geral do HC-UFPE em dezembro de 2011 com queixa de disfagia para sólidos há 3
meses e perda ponderal de 20 kg no mesmo período. Paciente sem outras queixas e
sem comorbidades.
Durante investigação diagnósica, foi realizada Endoscopia Digestiva Alta (EDA)
que evidenciou lesão enegrecida vegetante e friável, estendendo-se de 25cm a 35 cm
da arcada dentária superior (ADS), ocupando quase toda a luz esofágica (FIGURA 1).

FIGURA 1 – EDA com lesão esofágica vegetante, enegrecida e friável.
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Realizado estudo histopatológico da lesão, através de
biópsia de dois fragmentos, que sugeriu melanoma maligno
de esôfago. Os cortes histológicos da amostra demonstraram
neoplasia imatura, amplamente ulcerada e invasiva. A amostra
era constituída por células poligonais, de citoplasma granular,
contendo pigmento marrom, identificado como melanina.
O estudo imunohistoquímico de amostras obtidas por
biópsia revelou expressão difusa de proteína S-100 (policlonal),
MELAN A (Antígeno do melanoma reconhecido por células
T/ clone M2-7C10) e gp100 associado ao melanoma (clone
HMB45) (Figura 2), indicando a histogênese melanocítica das
células neoplásicas.

FIGURA 3 – Peça operatória de esofagectomia

FIGURA 2 - Imunohistoquímica de amostra revelando expressão
difúsa de gp100 associado ao melanoma (clone
HMB45).
Realizada tomografia computadorizada (TC) com técnica
helicoidal de tórax e abdome com administração de contraste
intravenoso para estadiamento. TC de tórax evidenciou formação
expansiva acometendo o esôfago distal, com realce ao meio
de contraste com extensão longitudinal de 12 cm e diâmetros
transversos de 7,2cm x 5,0cm. Observada dilatação do órgão
à montante. TC de abdome evidenciou linfonodomegalia na
topografia do ligamento gastrohepático, medindo 1,4cm x 1,4cm.
Acometimento de órgãos à distância e outras adenopatias não
foram evidenciados.
Realizada abordagem cirúrgica em fevereiro de 2012, por
acesso cervico-abdominal. Achado operatório de volumosa
massa esofágica, sem doença à distância visível. Realizada
esofagectomia subtotal trans-hiatal com linfadenectomia
mediastinal com anastomose cervical. Realizada piloroplastia.
Procedimento cirúrgico sem intercorrências. Recebeu alta no
11º DPO com bom estado geral, boa aceitação alimentar e
encaminhado à oncologia clínica.
Estudo macroscópico da peça seccionada (Figura 3)
demonstrou segmento esofágico medindo 17 x 8 cm. Observouse, na superfície interna da peça, mucosa enrrugada, pardoacastanhada com áreas de coloração pardacenta, medindo a
maior 4,5 x 3,5 cm. Notou-se ainda, na junção gastro-esofágica,
lesão irregular de aspecto vegetante, firme, de coloração
enegrecida medindo 10 x 9,5 cm.
cm, distando 3,0 cm da menor margem. Foram dissecados
seis linfonodos compactos, irregulares, elásticos, pardacentos,
o maior medindo 4,0 x 2,3 cm.
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Estudo microscópico da peça evidenciou melanoma
maligno do esôfago com infiltração profunda da camada
muscular. Margens de ressecção livres. Metástase de melanoma
maligno em 3/6 linfonodos. Estadiamento patológico: pT2, bN1.
Realizou radioterapia adjuvante até maio de 2012.
Dez meses após a cirurgia, apresentou nódulo doloroso em
hemitórax esquerdo, e a TC de tórax e de abdome evidenciaram
nódulos secundários em pulmão e fígado, além de múltiplas
linfonodomegalias. Iniciou Dacarbazina paliativa em janeiro de
2013, após a confirmação de metástases. Pelo fato de 50-60%
dos melanomas apresentarem mutações no gene BRAF, o
paciente foi submetido à análise molecular, que revelou ausência
de mutação. Após dois ciclos, teve piora no estado geral e
aumento na lesão torácica, recebendo cuidados de suporte,
com óbito 14 meses após a esofagectomia.

DISCUSSÃO

O melanoma maligno primário do esôfago (MMPE) é uma
neoplasia rara. Representa apenas 0,1% a 0,2% dos tumores
malignos do esôfago e 0,5% dos melanomas não cutâneos
(2). Embora descrito um caso por Bauer em 1906 (3), o MMPE
só foi observado histologicamente em 1952 por Garfinkle e
Cahan (4). Tateishi et al, em 1974, (5) e Ohashi et al, em 1990,
(6), demonstraram que 2,5% a 8% da população geral tem
melanócitos típicos dentro da mucosa esofágica (6-7). Duas
hipóteses são propostas para a origem de melanócitos na
mucosa, seriam secundários à migração de melanoblastos da
crista neural ou secundários à migração de células pluripotentes
imaturas para o esôfago que posteriormente se diferenciariam em
melanócitos(2,5). Não obstante, a real origem dos melanócitos
na mucosa esofágica ainda não foi esclarecida.
Os fatores de risco também ainda não estão definidos.
A melanose é uma condição benigna definida como um
aumento do número de melanócitos dentro da camada basal
e um aumento da quantidade de melanina em melanócitos
e parece ser um fator de predisposição, associando-se ou
precedendo a MMPE (6,8).
A sintomatologia predominante é a disfagia para sólidos,
presente em 80 % dos casos (2), como referiu o paciente deste
caso clínico. A TC de tórax e de abdome, utilizadas no caso
relatado, permitem o estadiamento (9).
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Os critérios diagnósticos, sugeridos por Allen e Spitz (10),
incluem um padrão histológico tópico de melanoma e a presença
de grânulos de melanina dentro das células tumorais, origem
a partir de epitélio escamoso com atividade juncional e com
células melanocíticas no epitélio adjacente. Mais recentemente,
a coloração imuno-histoquímica com identificação da expressão
de proteínas S-100 ou gp100 associado ao melanoma (HBM45) permite a identificação precisa deste tipo de tumor. (11,12)
A disseminação do MMPE ocorre via hematogência e
linfática. No diagnóstico, cerca de 50% dos pacientes aprentam
metástases à distância, no fígado (31%), no mediastino (29%),
nos pulmões (18%) e no cérebro (13%) (13).
O tratamento deve ser individualizado para cada paciente.
A decisão deve levar em consideração o tamanho do tumor e
sua localização, presença ou ausência de metástases, idade e
comorbidades do paciente. Quando possível, a cirurgia (curativa
ou paliativa), é o método preferencial de tratamento. A ressecção
radical com margens amplas é recomendade. A sobrevida após
ressecção radical é de 14 a 18 meses, alcançada pelo paciente
relatado e após excisão local é limitada a apenas 9 meses (2).
Quimioterapia adjuvante ou neoadjuvante ou hormonioterapia
não são globalmente benéficos. No entanto, alguns autores
descrevem casos esporádicos de sucesso utilizando essas terapias.
Uma estratégia, de forma semelhante à utilizada no melanoma
cutâneo, inclui dacarbazina, nimustin e vincristina (14,17).
A radioterapia pode ser eficaz, mas deve ser reservada
para MMPE com doença metastática, em pacientes com alto
risco cirúrgico ou àqueles que recusam uma abordagem
cirúrgica (15).
Khoury-Helou et al (17) descreveram uma sobrevida
de 9 anos em um paciente submetido a cirurgia seguida de
quimioterapia (5-fluoracil e cisplatina) e radioterapia (40Gy),
após a identificação de uma metástase ganglionar.
A imunoterapia utilizando células autólogas derivadas de
monócitos pulsados com os peptídeos associados a epítopo de
antígenos de melanoma (MAGE-1, MAGE-3), em associação com
imunoterapia passiva com células killer ativadas por linfocina,
é uma alternativa proposta para o tratamento adjuvante (16).
O prognóstico do MMPE é ruim com sobrevida média
após o tratamento cirúrgico inferior a 15 meses (13,15). Pelo
menos 7 pacientes relatados sobreviveram 5 anos ou mais,
porém todos eles foram submetidos a esofagectomia total
e apenas 3 foram submetidos a algum tipo de tratamento
adjuvante (17,18,19). Oitenta e cinco por cento dos pacientes
com MMPE morre com a doença disseminada (2).
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CONCLUSÃO
MMPE representa uma condição rara, especialmente nos
países ocidentais. O prognóstico é reservado e o tratamento
deve ser imediatamente instituido. Ainda não há nenhuma
recomendação formal sobre o assunto. O baixo número de
publicações constitui obstáculo para tomada de decisão
terapêutica. Torna-se latente a necessidade de divulgação pela
comunidade científica de relatos desta natureza e de revisões
frequentes dos dados da literatura.
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