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RESUMO 

 

CARVALHO, S. M. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS MÉDICOS DO 
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA IDENTIFICAÇÃO DE CÂNCER DE 
PELE EM IDOSOS. 2006. 120 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2006. 

   

INTRODUÇÃO. O rápido envelhecimento populacional traz desafios para que os 
indivíduos atinjam uma longevidade ativa e saudável. Os cânceres de pele são 
problemas clínicos comuns e quando não identificados prontamente são causa 
importante de morbidade e mortalidade na população geriátrica. A identificação mais 
sistemática de casos de câncer de pele na prática clínica torna-se, então, 
fundamental, particularmente no nível primário de atenção à saúde. OBJETIVO. 
Avaliar o desempenho dos médicos do Programa de Saúde da Família na de 
identificação de casos de câncer de pele em idosos do município de Fortaleza, 
Ceará. MATERIAL E MÉTODOS. Realizou-se estudo transversal para avaliar o 
desempenho na identificação de câncer de pele por médicos do Programa de Saúde 
da Família de duas maneiras. Primeiro, por meio do exame clínico de uma amostra 
de 200 pacientes com idade igual ou superior a 60 anos, atendidos nas Unidades 
Básicas de Atenção à Saúde da Família e Comunidade, que foi independentemente 
examinada por 20 médicos do Programa de Saúde da Família e por um 
dermatologista, O exame do dermatologista e o exame histopatológico das lesões 
foram utilizados como padrão-ouro de referência. Segundo, mediante a análise, por 
33 médicos residentes em Medicina de Família e Comunidade, de 14 fotografias de 
lesões cutâneas de pacientes idosos. RESULTADOS. O exame clínico realizado por 
médicos do Programa de Saúde da Família, como teste diagnóstico da presença de 
câncer de pele, apresentou uma sensibilidade de 21,4% (IC de 95%, 0,0%-42,9%), 
uma especificidade de 82,3% (IC de 95%, 76,8%-87,8%), valor preditivo positivo de 
8,3 % (IC de 95%, 0,0% - 17,4%) e valor preditivo negativo de 93,3% (IC de 95%, 
82,6% - 100,0%). O desempenho dos médicos residentes de Medicina de Família e 
Comunidade na identificação de casos positivos teve uma sensibilidade de 62,77% 
(IC de 95%, 56,2%-69,3%) e uma especificidade de 71,8% (IC de 95%,            
65,6%-78,1%), valor preditivo positivo de 8,3 % (IC de 95%, 14,0%-29,2%) e valor 
preditivo negativo de 95,9% (IC de 95%, 95,1%-96,8%). Por meio da análise de 
fotografias, observou-se com uma sensibilidade média de 51,5% para identificação 
de carcinoma basocelular, de 62,1% na identificação de carcinoma espinocelular, e 
de 87,8% na identificação de melanoma. CONCLUSÃO. O desempenho dos 
médicos do Programa de Saúde da Família na identificação de câncer de pele 
requer aperfeiçoamento, dado que a grande maioria dos casos não está sendo 
diagnosticada quando da consulta médica. O treinamento destes profissionais no 
reconhecimento de lesões neoplásicas de pele pode efetivamente contribuir para 
redução da morbidade e eventual mortalidade destas condições clínicas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A população de idosos no Brasil está aumentando de forma rápida, tendo 

como conseqüência o aumento de doenças incidentes nas pessoas de idade 

avançada. Um grande desafio para os países que enfrentam o envelhecimento de 

sua população é assegurar que seus cidadãos atinjam uma longevidade ativa e 

saudável, isenta ao máximo de incapacidade. O controle e a prevenção de agravos 

prevalentes em pessoas idosas inscrevem-se como elementos importantes para a 

longevidade saudável. 

Os cânceres de pele são um dos problemas clínicos mais comuns em 

idosos. Quando não identificados, podem ser causa importante de morbidade e, 

eventualmente, mortalidade, na população geriátrica. O pronto reconhecimento de 

casos de câncer de pele, particularmente em fase inicial, é de fundamental 

importância para minimizar suas potenciais conseqüências clínicas. Para assegurar 

maior impacto da identificação de casos de câncer de pele na prática da clínica, é 

desejável que seja realizada de forma efetiva por médicos generalistas e, 

idealmente, no nível primário, que constitui a porta de entrada e o contato da maioria 

da população com o sistema de saúde. 

No Brasil, não dispomos de estudos avaliando a atuação de médicos 

generalistas no reconhecimento de casos de câncer de pele. Investigações nesta 

linha são cruciais para o delineamento de programas e estratégias, visando a 

assegurar a identificação mais sistemática e precoce de casos incidentes. Este é o 

primeiro estudo, no Brasil, que procura investigar o desempenho de médicos do 

Programa de Saúde da Família no diagnóstico de câncer de pele. 

Nas páginas seguintes, encontra-se uma revisão sobre aspectos teóricos 

envolvendo envelhecimento da população, alterações cutâneas na velhice, cânceres 

de pele no idoso, assim como considerações sobre as diretrizes e barreiras para o 

rastreamento de câncer de pele. 
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1.1  Aspectos epidemiológicos do envelhecimento 

 

A população mundial está envelhecendo em níveis sem precedentes na 

história da humanidade. Em nossos dias, aproximadamente, uma em oito pessoas 

nos EEUU tem 65 anos ou mais, um aumento de onze vezes desde 1900, enquanto 

o número dos que contam menos de 65 anos apenas triplicou. Em 2030, espera-se 

que um em cada cinco americanos (EUA) esteja com 65 anos ou mais. A 

expectativa de vida ao nascimento, no inicio do século XX, era de 48,3 anos para 

homens e 51,1 para mulheres. No ano 2000, a expectativa de vida ao nascimento foi 

de 74,2 anos para homens e de 79,9 para mulheres (US Bureau apud KOSMADAKI; 

GILCHREST, 2002, p. 1427). 

O envelhecimento populacional não acomete, no entanto, somente as 

sociedades desenvolvidas. Os países em desenvolvimento apresentam progressivo 

declínio nas suas taxas de mortalidade e também nos seus percentuais de 

fecundidade, fatores que estruturam a base demográfica para um envelhecimento 

real de suas populações. No Brasil como um todo e, mais marcadamente, em 

algumas regiões do País, ocorre um processo de envelhecimento populacional 

comparável, em intensidade, ao que se verificou nos países mais desenvolvidos. O 

grupo etário com 60 anos ou mais registra uma evolução, passando de 5% da 

população em 1960, para previstos 14% em 2025 (RAMOS; VERAS; KALACHE, 

1987). 

O envelhecimento populacional é uma aspiração natural de qualquer 

sociedade. É importante, contudo, propiciar um incremento da qualidade de vida 

daqueles que já envelheceram ou que estão em decurso de envelhecimento 

(KALACHE; VERAS; RAMOS,1987). Com efeito, é relevante considerar que as 

alterações biológicas decorrentes do envelhecimento aumentam o risco de 

morbidade, incapacidade e morte (LIMA-COSTA, 2003). 

No Brasil, 69% dos idosos relatam ter pelo menos uma doença ou 

condição crônica (LIMA-COSTA; BARRETO; GIATTI, 2003). Anteriormente, Coelho 

e Ramos (1999) constataram, em estudo sobre a epidemiologia do envelhecimento 

no Nordeste do Brasil, que somente 7,6% dos idosos observados referiram estar 
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livres de alguma doença crônica. Verificaram, ainda, elevada demanda de pessoas 

idosas para os serviços de saúde, ressaltando que a organização da atenção à 

saúde do idoso é prioridade emergente na região Nordeste do Brasil.  

É de amplo conhecimento o fato de que as doenças prevalentes nos 

idosos são crônicas, e, em geral, de natureza progressiva e não passíveis de cura. 

As medidas preventivas recomendadas são, geralmente, educativas, envolvendo 

mudanças de hábitos de vida, tarefa tão mais difícil quanto mais baixos o nível 

socioeconômico e o grau de escolaridade da população-alvo. Quando essas 

doenças, todavia, são precocemente identificadas e adequadamente tratadas podem 

permitir ao paciente uma boa qualidade de vida e uma diminuição mínima de sua 

expectativa de vida (RAMOS, 2002). 

 

1.2  Modificações da pele com o envelhecimento 

 

Dentre várias outras patologias, a população geriátrica é afligida por 

grande variedade de condições dermatológicas, não apenas em razão do 

envelhecimento, mas, também, em decorrência dos estresses adicionais adquiridos 

por causas ambientais. Os efeitos, a longo prazo, de causa externas, como a 

radiação ultravioleta (UV), irritantes químicos, temperatura, umidade, patógenos e 

assim por diante, se somam na agressão da pele daqueles com maior longevidade 

(DEWBERRY;  NORMAN, 2004). Com o aumento da população de pacientes com 

60 anos ou mais, e o progressivo aumento da expectativa de vida, a proporção de 

idosos com novos problemas cutâneos relacionados ao desgaste, exposição 

actínica, bem como a problemas farmacologicamente induzidos por tratamentos 

empregados para outras condições, tenderá a aumentar significativamente 

(JOHNSON, 1989). 

Doenças cutâneas potencialmente fatais como melanoma maligno (MM) e 

linfomas cutâneos de células T aparecem com dramática incidência nas pessoas 

idosas. Além do mais, doenças de pele raramente letais, mas que comprometem a 

qualidade de vida - como úlceras que não cicatrizam, dermatofitoses, dermatite 
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seborreíca, herpes-zoster, xerose e prurido, para citar apenas algumas, - ocorrem 

freqüentemente em idosos (KLEINSMITH; PERRICONE, 1989). É importante 

conhecer os efeitos do envelhecimento sobre a pele para planejar o direcionamento 

dos cuidados de prevenção e diagnóstico das doenças cutâneas e, assim, reduzir a 

prevalência das patologias de pele nos idosos (EDWARD et al., 2001).   

O envelhecimento cutâneo inclui o envelhecimento verdadeiro e o       

foto-envelhecimento. O verdadeiro ou intrínseco é universal, atribuível à passagem 

do tempo e presumivelmente inevitável. Já o segundo é a superposição das 

mudanças do envelhecimento intrínseco, somadas às transformações resultantes da 

exposição solar crônica, as quais não são universais, nem inevitáveis (FREEDBERG 

et al., 2005). 

A pele é a interface das pessoas com o seu meio ambiente, protegendo 

os outros órgãos do corpo das alterações de temperatura, traumas mecânicos, 

radiação UV, produtos tóxicos e microorganismos patogênicos (DUTHIE; KATZ, 

1998). Com a idade, como todos os sistemas orgânicos, a pele manifesta perda da 

capacidade funcional e maior vulnerabilidade à injúria e a alguns estados 

patológicos. Renovação celular, cicatrização, função de barreira, clearance químico, 

percepção sensorial, proteção mecânica, vigilância imunológica, resposta vascular, 

termorregulação, produção de suor, sebo, e vitamina D são funções da pele humana 

declinantes com a idade (YAAR; GILCHREST, 2001). 

A alteração mais marcante e consistente é o achatamento da junção 

dermoepidérmica com o apagamento das papilas dérmicas e dos cones epidérmicos 

interpapilares. Isto resulta em uma considerável diminuição na superfície de 

continuidade entre os dois compartimentos, menor interação e transferência de 

nutrientes e menor resistência ao descolamento. Esta mudança explica a propensão 

dos idosos às abrasões, aos ferimentos superficiais diante de mínimos traumas – 

como a remoção de esparadrapos - e à formação de bolhas em locais de edema.  

Em indivíduos idosos, a perda da espessura da derme é de 

aproximadamente 20%, sendo que, nas áreas protegidas da radiação solar, essa 

diminuição só ocorre após a oitava década (DE RIGAL et al., 1989). Com o 

envelhecimento, a derme se torna cada vez mais rígida, sem elasticidade, e ainda, 
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relativamente acelular e avascular. Já foi demonstrado que o fluxo sangüíneo pode 

decrescer com a idade, especialmente em áreas de exposição à radiação UV 

(WALLER; MAIBACH, 2005). Tal constatação parece embasar muitas das alterações 

fisiológicas na pele idosa, incluindo palidez, decréscimo da temperatura e do fluxo 

sangüíneo cutâneo, bem como decrescimento na reabsorção de edema e no 

clearance de materiais absorvidos através da epiderme. Na senescência, as fibras 

elásticas apresentam-se fragmentadas e com pequenos cistos e lacunas, 

principalmente na junção dermoepidérmica (RONGIOLETTI; REBORA, 1995). A 

espessura do extrato córneo permanece constante com a idade avançada, porém, a 

variabilidade no espessamento epidérmico no tamanho individual dos ceratinócitos 

aumenta, levando à perda da regularidade da superfície cutânea (DUTHIE; KATZ, 

1998; FREEDBERG et al., 2005). 

A cada década, há decréscimo de aproximadamente 10% a 20% da 

população de melanócitos enzimaticamente ativos por unidade de área da superfície 

cutânea. Isto leva à redução progressiva na barreira protetora contra a radiação UV 

e rende ao idoso maior susceptibilidade à formação de dano de DNA induzido por 

UV, estando, assim, mais susceptível ao câncer de pele (YAAR; GILCHREST, 2001; 

FREEDBERG et al., 2005).  

Com o avanço da idade, o número de células de Langherans epidérmicas, 

responsáveis pela vigilância imunológica na pele como apresentadoras de 

antígenos, é reduzido para 20% a 50% das células. As células restantes apresentam 

anormalidades, incluindo encurtamento de dendritos, além do que, com a idade, há 

declínio na produção de interleucinas e citocinas contribuindo para reduzir a 

resposta imune cutânea associada à idade (YAAR; GILCHREST, 2001; 

FREEDBERG et al., 2005). 

A função endócrina de produção da vitamina D na epiderme também 

diminui durante o envelhecimento (MACLAUGHLIN; HOLICK, 1985). As glândulas 

écrinas e apócrinas diminuem em número e em função com a idade. Já o tamanho e 

o número das glândulas sebáceas parecem não se alterar, contudo, nota-se 

gradativa quebra na produção de sebo, de 23% a 32%, por década. Essa redução é 

atribuída ao decrescimento concomitante na produção de andrógenos pelas 
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gônadas ou supra-renais, aos quais as glândulas sebáceas são especialmente 

sensíveis (JACOBSEN et al., 1985).  

Essas mudanças ocorrentes na pele com a idade avançada conduzem ao 

declínio fisiológico gradual e predispõem o idoso a uma variedade de dermatoses 

benignas e malignas. Cada uma destas patologias é encontrada em quase todos os 

pacientes em torno dos oitenta anos, e, embora muitos possam apresentar essas 

dermatoses desde as primeiras décadas de vida, a incidência e prevalência de tais 

condições aumentam exponencialmente com a idade. 

Algumas lesões benignas que ocorrem no idoso não necessitam 

tratamento, porém, devem ser descobertas, observadas, diagnosticadas, e ter a sua 

evolução clínica explicada, sempre que possível. Outras dermatoses, como 

ceratoses actínicas e ceratoses seborreícas, respondem bem a tratamentos simples, 

que podem aliviar desconforto ou prevenir a desfiguração do indivíduo. Algumas 

condições, como herpes-zoster, estase venosa e úlcera venosa, requerem 

tratamentos complexos ou referência para especialistas para prevenir complicações 

perigosas (GAY, 2003).    

De maneira geral, as alterações cutâneas mais comuns encontradas em 

idosos incluem: tumores cutâneos (malignos e benignos), lentigo solar, ceratose 

seborreíca, ceratose actínica, angioma rubi, acrocórdon, hiperplasia sebácea, 

granuloma anular, líquen plano, prurido, xerose cutânea, dermatite seborreíca, 

herpes zoster, penfigóide bolhoso, estase venosa, dermatite venosa, dermatite de 

contato, úlceras de membros inferiores , úlceras de pressão ou escaras e erupções 

por drogas (GAY, 2003; DUTHIE; KATZ, 1998; JOHNSON, 1989).  

Como expresso há pouco, registros de consultas ambulatoriais realizadas 

nos Estados Unidos da América, entre 1996 e 1997, demonstraram que os 15 

diagnósticos dermatológicos mais freqüentes em pacientes com 55 anos ou mais 

foram: ceratose actínica, dermatite asteatosica, cânceres de pele não-melanoma, 

cisto epidérmico, ceratose seborreíca, dermatites, nevus benignos, celulite e 

abcessos, psoríase, rosácea, cânceres de pele não-melanoma em face, 

ceratodermia adquirida, úlceras de extremidades, onicomicoses e verrugas não 

genitais. Desses, as dez primeiras patologias representam aproximadamente 55% 
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de todos os diagnósticos dermatológicos encontrados. Os casos de cânceres de 

pele não-melanoma, de ceratose actínica e de dermatite asteatósica representaram 

aproximadamente 50% dos 10 principais diagnósticos e 25% de todos os 

diagnósticos dermatológicos para pacientes acima de 55 anos observados (National 

Ambulatory Medical Care Survey, 1997 apud EDWARD et al., 2001, p.636-637). 

Lesões cutâneas cancerosas e pré-cancerosas são mais comuns na 

população idosa. Apesar de essas doenças cutâneas variarem em severidade, todas 

afetam adversamente a saúde e/ou a qualidade de vida do paciente idoso 

(KURBAN; KURBAN, 1993). Ademais, a morbidade e mortalidade pelos cânceres de 

pele são maiores na população idosa do que na população em geral, sem contar o 

fato de que no idoso há maior número de co-morbidades associadas (PASCUAL et 

al., 2004).  

Em face das projeções demográficas, pode-se esperar um aumento 

exponencial nas taxas de crescimento das neoplasias cutâneas por sua alta 

incidência no grupo de pacientes geriátricos (DEWBERRY; NORMAN, 2004).  

 

1.3  Epidemiologia dos cânceres de pele 

 

O câncer da pele é a mais comum forma de câncer da humanidade. A 

incidência e mortalidade dos cânceres de pele estão aumentando mundialmente. 

Nos EUA, a incidência dos eventos de cânceres de pele não-melanoma, 

representados em cerca de 80% por carcinomas basocelulares (CBC) e 20% por 

carcinomas espinocelulares (CEC), aumentam em 2% a 3% por ano (ABELOFF, et 

al., 2004). Em 2002, foi estimado que 1.3 milhão de americanos tenham sido 

diagnosticados com câncer de pele; aproximadamente 900 mil com CBC, 300 mil 

com CEC e, pelo menos, 53 mil com melanoma maligno (MM) (JEMAL et al., 2002). 

No Brasil, seguindo as estatísticas mundiais, o câncer de pele              

não-melanoma também aparece como o mais incidente. Em 2006, dentre os 

472.050 novos casos de câncer, estimam-se 116 mil casos novos na população 

brasileira, seguidos pelos tumores de mama feminina (49 mil), próstata (47 mil), 
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pulmão (27 mil), cólon e reto (25 mil), estômago (23 mil) e colo de útero (19 mil) 

(INCA,  2005).   

Em 2006, o risco estimado de casos de câncer de pele não-melanoma na 

região Nordeste é de 44/100.000 em homens e de 50/100.000 em mulheres. No 

Ceará, esse risco é de 63,24 casos para cada 100 mil homens e de 86,29 para cada 

100 mil mulheres. Ainda no Ceará, o risco estimado para melanoma entre os 

homens é de 0,92/100.000 e de 1,4/100.000 entre as mulheres (INCA, 2005). 

Em Fortaleza, para o ano de 2006, o risco estimado para casos de 

melanoma é 1,31/100.000 em homens e de 1,85/100.000 em mulheres, 

correspondendo a 10 e 20 casos, respectivamente. Em relação aos cânceres de 

pele não-melanoma, o risco estimado é de 47.7/100.000 em homens e de 

55,38/100.000 em mulheres, correspondendo a 530 e 700 casos, respectivamente 

(INCA,  2005). 

De acordo com as estimativas mundiais, e em relação à prevalência de 

câncer de pele, em 2005, durante a Campanha Nacional de Prevenção de Câncer 

de Pele, realizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), foram 

diagnosticados 3123 casos de câncer de pele (8,9%) em 34 928 pessoas avaliadas. 

Desses, 76,3% (2384) eram CBC; 15,94%(498) eram CEC e  7,2% (226) eram MM. 

Na Região Nordeste,  foram diagnosticados 407 casos de câncer de pele , dos quais 

46 no Estado do Ceará (SBD, 2005).  

Nos registros de pacientes avaliados em programas de rastreamento de 

câncer da pele, foi observado que os casos de CBC e CEC aumentaram 

gradativamente com a idade, enquanto a ocorrência de MM, ou possível MM,  foi 

similar em indivíduos idosos e não idosos (GELLER et al., 2003). Além da elevada 

incidência, os idosos carregam o peso dos piores prognósticos em relação ao câncer 

de pele. Em idosos, cânceres cutâneos menos letais, quando comparados ao 

melanoma, como o CBC e CEC, têm suas taxas de mortalidade aumentadas. Por 

meio de estudo retrospectivo relativo aos registros de morte dos residentes de 

Rhode Island (EUA), entre 1979 a 1987, em virtude de cânceres de pele               

não-melanoma, foi constatado que nas mortes por CEC, a idade média foi de 73 

anos. Entre os óbitos por CBC, a média de idade foi de 85 anos (WEINSTOCK et al., 
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1991). A observação dos registros de morte nos EUA, entre 1979 e 1991, 

demonstrou que o MM foi responsável por 72% das mortes decorrentes do câncer 

de pele. Em idosos, a proporção de mortes por MM  foi 44%, se comparada com os 

outros óbitos decorrentes de câncer de pele (WEINSTOCK, 1997) .    

Além da mortalidade, a alta morbidade decorrente dos cânceres de pele 

no idoso reclama atenção especial. O paciente pode não viver o suficiente antes que 

alguma dessas lesões venha a ser mortalmente significante, mas deve-se considerar 

a eventual expansão de qualquer neoplasia para os tecidos circunvizinhos. É 

possível a invasão vascular levar ao sangramento, e a invasão de nervos pode 

conduzir à perda de função. Há possibilidade de a invasão óssea contribuir para a 

fragilidade óssea e instabilidade, tão comuns em idosos (DEWBERRY; NORMAN, 

2004). 

 

1.4   Cânceres de pele 

1.4.1 Cânceres de pele não-melanoma 

   

O carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular são neoplasias de 

queratinócitos e, juntos, representam a maioria dos casos de câncer de pele. Apesar 

de esses tumores serem clinica e patologicamente distintos, compartilham algumas 

características comuns e são freqüentemente classificados com a expressão “câncer 

de pele não-melanoma” nos planejamentos dos cuidados em saúde, nos relatórios 

de registro de câncer e, também, para fins epidemiológicos. Apesar de não incluídos 

nesse grupo, existem ainda outras neoplasias cutâneas não melanomas e que 

perfazem aproximadamente 4% do total de casos de câncer de pele. Entre essas 

estão os linfomas cutâneos, os angiosarcomas, o carcinoma de células de Merkel, o 

sarcoma de Kaposi, o fibroxantoma atípico, os tumores sebáceos e as metástases 

cutâneas (SAMPAIO, 2000). 

Em contraste com outros cânceres epiteliais, os cânceres de pele        

não- melanoma pouco prosseguem com metástase, o que acarreta baixas taxas de 

mortalidade. Esse percentual de mortalidade pelos cânceres de pele não-melanoma 

contribuiu para difundir uma sub-notificação destes cânceres nos registros de 
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doenças em vários paises, o que faz, no presente, ser impossível quantificar 

precisamente a morbidade e os custos com os cuidados associados com essas 

enfermidades (BURNS et al., 2004).  

 

1.4.1.1  Carcinoma basocelular 

 

O CBC é a neoplasia cutânea maligna invasiva mais comum encontrada 

em humanos. A queixa mais freqüentemente apresentada é a de um ferimento 

ulcerado com sangramento recorrente, que cicatriza com crostas, aparentando de 

ordinário falsa melhora. 

Esse ciclo de crescimento, ulceração e cicatrização continua à medida 

que a massa tumoral se estende perifericamente e em profundidade. O CBC avança 

por extensão direta e destrói o tecido normal. Se não tratado ou com terapia 

inadequada, o tumor pode, por exemplo, destruir uma hemiface ou penetrar o tecido 

subcutâneo, invadindo o tecido ósseo e o cérebro. O CBC, porém, raramente evolui 

com metástases (HABIF, 2004).  

Acredita-se que o CBC tem origem no folículo piloso. Suas células 

mostram  semelhança morfológica com as células relativamente indiferenciadas da 

camada basal da epiderme (FREEDBERG et al., 2005; ASADA et al.,1993). 

O CBC é mais comum em homens do que em mulheres. Apenas 20% dos 

casos ocorrem em pacientes de menos de 50 anos. (HABIF, 2004). A incidência 

anual dos Estados Unidos é de 146/100.000, mas variações geográficas existem por 

todo o mundo, sendo a incidência anual mais alta de 726/100.000, registrada na 

Austrália (MARKS; STAPLES; GILES, 1993). 

A exposição à luz ultravioleta é aceita como principal fator de risco para o 

CBC, contudo a causa exata está muito menos clara do que no caso do CEC. 

Embora o CBC se desenvolva mais freqüentemente em cabeça e pescoço, 

aproximadamente um terço de todos os casos ocorre em áreas que recebem pouca 

ou nenhuma radiação solar, como o canto interno da pálpebra e a região retro 
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auricular. Ao contrário dos CEC, são raros no dorso das mãos e antebraços 

(LEMAN; MCHENRY, 2001; VITASA et al., 1990).   

Alguns estudos sugerem que uma historia de exposição solar intermitente 

na infância e adolescência, particularmente quando resultando em queimadura solar 

severa, pode ser mais importante na determinação de risco de CBC do que a 

exposição cumulativa à luz ultravioleta ao longo da vida (VITASA et al., 1990; 

GALLAGHER et al., 1995; KRICKER et al., 1995). 

Características fenotípicas associadas a risco elevado de CBC incluem 

pele de tom claro, incapacidade de bronzear, cabelos louros ou ruivos e pele com 

sardas na infância (VITASA et al., 1990). Uma incidência elevada de CBC é 

observada em pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA) e em 

pacientes recebendo drogas imunossupressoras após transplante de órgão, embora 

o aumento encontrado neste último grupo seja menos marcante do que no caso do 

CEC (WANG; BRODLAND; SU, 1995). Radiação terapêutica, anteriormente usada 

na psoríase, eczema e tinea captis, predispõe ao desenvolvimento de CBC, várias 

décadas mais tarde. Exposição ao arsênico também aumenta o risco de CBC 

(FREEDBERG et al., 2005). Existe forte evidência de que tabagismo e dieta podem 

influenciar o desenvolvimento de CBC (HUNTER et al., 1992). O CBC pode ocorrer 

em locais de traumas prévios, como cicatrizes, queimaduras térmicas e ferimentos. 

O tumor ocorre  em 3 a 7 meses, ou em alguns anos mais tarde no local de uma 

injúria prévia (RUSTIN; CHAMBERS; MUNRO, 1984).   

O carcinoma basocelular é mais comumente encontrado na cabeça e no 

pescoço, mas qualquer área da pele pode ser afetada. Uma série de 1620 casos 

mostrou a seguinte distribuição de lesões: nariz: 25%; área periorbital: 7%; lábios: 

4%; orelhas: 3%; outras partes da face: 29%; pescoço e couro cabeludo: 11%; e 

tronco: 15% (ROENIGK et al., 1986). O CBC também é descrito em mamilo, pênis, 

escroto, vulva e área perianal. Os poucos casos encontrados em mamilo e em pênis 

ocorreram em pacientes idosos (GOLDMINZ; SCOTT; KLAUS, 1989; CAIN; SAU; 

BENSON, 1990). O CBC pode se apresentar como úlceras de membros inferiores 

que não cicatrizam (PHILIPS et al., 1991).  



 28 

Tumores localizados na região central da face, especialmente na região 

periorbitária, orelha e sulco retroauricular, sobre áreas de fendas em geral, couro 

cabeludo e região parotídea, requerem consideração especial (NEVES; LUPI; 

TALHARI, 2001). Os CBC do canto palpebral medial são particularmente perigosos. 

Nesses locais, a pele se encontra próxima ao osso e à cartilagem, e as células 

tumorais invadem e procedem a uma migração indetectável ao longo do periósteo e 

pericôndrio. É possível sua extensão para olho e cérebro. A cicatrização que ocorre 

em tumores inadequadamente tratados pode esconder uma invasão em 

profundidade e extensão lateral, resultando em tumores de grandes proporções. O 

CBC não ocorre em superfícies mucosas (HABIF, 2004). 

Em várias síndromes hereditárias, o CBC ocorre mais freqüentemente e 

em idade menos avançada do que na população em geral. Incluem-se o albinismo, o 

xeroderma pigmentoso, a síndrome do nevo basocelular (também conhecida como 

síndrome de Gorlin), a síndrome de Basex , a síndrome de Ramussen e a síndrome 

de Rombo. Em algumas dessas síndromes, fatores ambientais são necessários para 

o desenvolvimento ou podem facilitar o desenvolvimento de CBC (FREEDBERG et 

al., 2005).   

O carcinoma basocelular pode ocorrer em diferentes formas clínicas, que 

variam em aparência e potencial maligno. O CBC do tipo nodular é a apresentação 

clinica mais comum e aparece como uma pápula rosada ou esbranquiçada, em 

forma de cúpula, com telangiectasias na superfície e um bordo translúcido perolado. 

Em geral há sinais de dano actínico na pele em redor. A lesão pode ter a aparência 

crostosa ou ulcerada, e, normalmente, tem consistência firme. A variação do 

pigmento não é incomum, especialmente em pessoas de pele escura. Os principais 

diagnósticos diferenciais são os nevos intradérmicos, a hiperplasia sebácea e o 

tricoeptelioma (FREEDBERG et al., 2005) 

O CBC pigmentado contém melanina que confere uma coloração marrom, 

negra ou azulada a toda a lesão ou em parte dela. A lesão se assemelha 

clinicamente ao melanoma maligno e à queratose seborreíca pigmentada, mas a 

inspeção minuciosa revela a borda perolada translúcida característica (HABIF, 

2004). 
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O CBC esclerosante ou morfeiforme representa a maior dificuldade 

diagnóstica e terapêutica dentre as outras formas clínicas. Apresenta-se como uma 

placa amarelada ou esbranquiçada, de margens pouco definidas e consistência 

endurecida, lembrando uma cicatriz ou uma placa de esclerodermia. Por ser de 

difícil detecção clínica, pode já estar presente há alguns anos no momento do 

diagnóstico, com pronunciada extensão sub-clínica (FREEDBERG et al., 2005). 

A forma menos agressiva desse tumor é o CBC superficial. Essa forma 

ocorre mais freqüentemente no tronco e em extremidades, mas pode surgir também 

na face. Em geral apresenta-se como uma placa eritemato-escamosa, discretamente 

elevada, com bordas cilíndricas peroladas, que mostram crescimento lento e 

centrífugo. O tumor se espalha perifericamente, às vezes por vários centímetros, e 

invade após um tempo considerável (HABIF, 2004). Pode haver áreas com erosão 

ou crostas dentro da placa, e nódulos discretos também podem desenvolver-se. O 

diagnóstico diferencial inclui eczema numular, psoríase e doença de Bowen 

(FREEDBERG et al., 2005). 

A história natural do CBC não tratado é de um crescimento lento e 

continuo com invasão progressiva e destruição dos tecidos adjacentes. Metástases 

são muito raras no CBC, com incidência em torno de 0,1%. Essas são mais 

freqüentemente vistas em tumores grandes, negligenciados, ulcerados. A maioria 

dos casos ocorre em homens. As metástases ocorrem mais comumente para 

nódulos linfáticos, pulmões e ossos, e a média de sobrevida desde o diagnóstico da 

metástase é de oito meses (VON DOMARUS; STEVENS, 1984). Pode ocorrer 

invasão perineural pelo CBC, sendo essa uma condição de difícil tratamento 

(BARRET et al., 1993). Cursam com piores prognósticos os subtipos histológicos 

esclerodermiforme, metatípico e micronodular, lesões com desenvolvimento 

infiltrativo e com margens irregulares e espiculadas nos maciços neoplásicos 

(NEVES; LUPI; TALHARI; 2001). 
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1.4.1.2  Carcinoma espinocelular 

 

O carcinoma espinocelular ou carcinoma de células escamosas é uma 

proliferação maligna dos queratinócitos da epiderme. Ao contrário da maioria dos 

CBC, o CEC está associado com um risco substancial de metástases, além de 

causar a maioria das mortes por cânceres de pele não-melanoma (ALAM; RATNER, 

2001). O CEC é o segundo câncer de pele mais comum nos EUA, representando 

aproximadamente 20% dos casos de câncer de pele não-melanoma. Trata-se do 

segundo câncer mais freqüente em brancos e, de forma peculiar, o CEC ocorre mais 

do que o CBC em negros e asiáticos (ALTMAN et al., 1987). O CEC é mais comum 

em homens do que em mulheres (MILLER; WEINSTOCK, 1994). 

A freqüência de CEC varia em diferentes partes do mundo, sendo mais 

alta na Austrália, onde pessoas de compleição mais clara vivem num clima quente e 

ensolarado (MARKS; STAPLES; GILES, 1993). 

A radiação ultravioleta B e a radiação ultravioleta A longa danificam o 

DNA, o seu sistema de reparo, e alteram o sistema imunológico. Com isso, células 

espinhosas atípicas se originam de queratinócitos na epiderme e proliferam 

indefinidamente. À medida que as células tumorais penetram a membrana basal da 

epiderme e proliferam na derme, uma lesão inicialmente plana e descamativa vai se 

transformando em um carcinoma espinocelular infiltrado. Outros estados de 

imunossupressão, como em receptores de transplantes de órgãos, levam a um risco 

aumentado de desenvolvimento de CEC, o que também pode surgir em pele 

danificada por queimadura térmica ou inflamação crônica (HABIF, 2004). 

A ceratose actínica é a lesão precursora de CEC mais comum em 

indivíduos de pele clara (MARKS,1990; HABIF, 2004). Essa lesão pré-neoplásica 

inicia em áreas expostas ao sol, como lesão isolada ou múltipla, plana, porém, 

áspera, com tonalidade rósea ou marrom, e com dimensões que variam de 2 a 6mm. 

Lesões de ceratose actínica iniciais podem involuir, outras podem persistir por 

longos períodos sem transformação. Em pequeno número, as lesões se tornam mais 

espessas e desenvolvem CEC. Entre pessoas com múltiplas ceratoses actínicas, o 
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risco cumulativo de ter pelo menos um CEC invasivo é substancial, possivelmente 

de 6 a 10% (HABIF, 2004). 

O carcinoma espinocelular in situ é também denominado doença de 

Bowen, e  apresenta-se como uma placa eritematosa, aveludada ou descamativa, 

bem demarcada, que surge em áreas de exposição solar (HABIF, 2004). 

O carcinoma espinocelular precocemente invasivo é geralmente um 

nódulo pequeno, mas distintamente firme, da coloração da pele ou levemente 

eritematoso. As margens do tumor são em geral mal delimitadas. A superfície pode 

ser lisa, mas com freqüência torna-se verrucosa ou papilomatosa. O crescimento é 

quase sempre constante, e produz aumento tanto na elevação quanto no diâmetro 

do tumor. A invasão progressiva de tecidos além da pele eventualmente fixa o tumor 

às estruturas abaixo. Quando localizado na cabeça ou pescoço, pode ocorrer 

invasão ao longo dos nervos periféricos. Pode haver ulceração da lesão, e a 

superfície destas úlceras pode ser crostosa ou granulosa, com sangramento fácil, 

enquanto os seus bordos são freqüentemente elevados e sempre duros 

(FREEDBERG et al., 2005). 

Há vários fatores de risco para o desenvolvimento de CEC, sendo o mais 

importante a radiação solar. A incidência de CEC vem aumentando, especialmente 

na área da cabeça e pescoço, em virtude da exposição cumulativa ao sol, seja 

recreativa ou ocupacional (GALLAGHER et al., 1995b; VITASA et al., 1990). 

Fototerapia com psoralênicos também aumenta o risco de CEC. Fatores de risco 

não solares incluem exposição a produtos químicos, como inseticidas e herbicidas 

(GALLAGHER et al., 1996), exposição ao arsênico e a hidrocarbonetos orgânicos, 

injúria térmica crônica, cicatrizes, radiação ionizante e imunossupressão crônica 

(SCHWARTZ; STOLL,1999 apud ABELOFF, et al., 2004). 

O risco de CEC aumenta de 18 a 36 vezes em pacientes receptores de 

transplantes de órgãos (GUPTA; CARDELLA; HABERMAN, 1986). Tal crescimento 

relaciona-se com o tipo de órgão transplantado e o tempo transcorrido após a 

cirurgia. Receptores de transplante de coração têm maior risco de desenvolver 

cânceres de pele não-melanoma do que os receptores de transplante renal, 



 32 

possivelmente em razão da maior potência, ou maior número de imunossupressores 

utilizados (SCHWARTZ; STOLL, 1999 apud ABELOFF, et al., 2004). 

O tabaco é um fator de risco para CEC oral. Infecções virais, 

especialmente as do papiloma vírus humano (HPV), são vinculadas a doenças 

epiteliais malignas, incluindo CEC. O risco é especialmente alto entre pacientes com 

epidermodisplasia verruciforme que apresentam uma imunodeficiência de base e 

podem desenvolver CEC nas verrugas infectadas por HPV (SCHWARTZ; STOLL, 

1999 apud ABELOFF, et al., 2004). Os HPV dos tipos 6 e 11 são geralmente 

encontrados em tumores de genitália e o HPV do tipo 16 em tumores periungueais 

(HABIF, 2004). O xeroderma pigmentoso e o albinismo oculocutâneo também são 

desordens raras nas quais o CEC cutâneo é visto com freqüência. Características 

fenotípicas predisponentes ao CEC incluem pele clara, sardas, cabelo loiro ou ruivo, 

olhos castanhos claros ou azuis, e albinismo (FREEDBERG et al., 2005). 

Existem varias formas clínicas e denominações especiais do CEC, de 

acordo com a sua localização ou fator de risco desencadeador. Destacam-se o CEC 

de novo, que pode surgir na pele que parece completamente normal; o CEC 

induzido pelo sol; o CEC do hidrocarboneto, que surge na pele cronicamente 

exposta e danificada por hidrocarboneto (alcatrão) e se apresenta como uma 

ceratose erosada ou hiperplásica; o CEC térmico, que se desenvolve em áreas de 

dano constante pelo calor e se manifesta por placas vermelho-amarronzadas, 

pigmentadas, reticuladas com telangiectasias; o CEC decorrente de radiação 

crônica, um tumor potencialmente perigoso que pode surgir em áreas submetidas à 

radiação ionizante e se apresenta como placa descamativa ou erosão, ou ulceração; 

o CEC em cicatriz, que surge como complicação de úlceras crônicas, principalmente 

das pernas, úlceras tropicais, varicosas e úlceras piogênicas e que, em geral, se 

mostra como uma erosão ou ulceração de muitas semanas ou meses de duração; o 

CEC em lábio inferior, induzido actinicamente, que se inicia como uma pápula 

áspera de queilite actínica ou leucoplasia com hiperceratose, pode progredir até se 

tornar um tumor grande e invasivo; o CEC oral, que pode se manifestar como áreas 

de leucoplasia ou eritroplasia na mucosa oral; o CEC vulvar; que tende a aparecer 

como um pequeno nódulo verrucoso ou como uma erosão sobre uma área de 

leucoplasia; o CEC escrotal, que se desenvolve inicialmente como uma lesão 

semelhante a um verruga, que cresce apresentando ulcerações e sangramentos 
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recorrentes; o CEC peniano, que pode surgir de um processo crônico preexistente 

como um líquen esclero-atrófico, em uma placa de eritroplasia de Queirat ou numa 

área de leucodermia; e o CEC verrucoso que ordinariamente surge na planta do pé 

(carcinoma cuniculado), na mucosa oral (papilomatose oral florida)ou na genitália 

(tumor de Buschke-Loewenstein) envolvendo geralmente a glande peniana e o 

prepúcio, a vulva, a vagina ou a cérvix uterina; apresentando forte tendência para se 

infiltrar profundamente, causando destruição local de tecidos subjacentes, mas 

raramente chegando à metástase (FREEDBERG et al., 2005; NEVES; LUPI; 

TALHARI, 2001). 

A maior parte dos casos de CEC cutâneo primário tem excelente 

prognóstico. Em pacientes com doença metastática, no entanto, o prognóstico a 

longo prazo é extremamente reservado. As taxas de sobrevivência de 10 anos são 

menores do que 20% para pacientes com envolvimento de linfonodos regionais e 

menores do que 10 % para pacientes com metástases a distância. Quando há 

metástases, os linfonodos regionais são envolvidos em aproximadamente 85% dos 

casos, perto de 15% dos eventos envolvem metástases a distância, incluindo 

metástases em pulmões, fígado, cérebro, pele e osso (DINEHART; POLLACK, 1989; 

KWA; CAMPANA; MOY, 1992). Na presença de metástases a distância, o 

prognóstico se agrava muito e a mortalidade pode alcançar de 75% a 100% 

(NEVES;  LUPI; TALHARI, 2001). 

O CEC tem maior índice de metástase, especialmente quando o tumor é 

grande ou profundo. Assim, dimensão maior do que 2 cm e invasão ao nível, ou 

abaixo da derme reticular (níveis de Clark IV e V, respectivamente); tumores 

histologicamente mal diferenciados; crescimento rápido; invasão perineural, ou 

localização  no dorso das mãos, nos  lábios, orelhas ou pênis, cursam com maior 

índice de metástase. Os CEC originados de cicatrizes, de infecção crônica, 

ulceração ou radiação também apresentam comportamento biológico semelhante. A 

imunossupressão também pode contribuir indiretamente para maior risco de 

metástases, considerando a ocorrência do CEC poucos anos após a 

imunossupressão, em faixa etária bem mais baixa do que na maioria dos pacientes 

com câncer de pele em geral. Atenção especial também deve ser voltada aos 

tumores recidivantes que, em geral, são maiores e mais profundos do que os 
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tumores primários e apresentam maior probabilidade de novas recidivas após 

tratamentos repetidos (ABELOFF, et al., 2004; NEVES; LUPI; TALHARI, 2001). 

 

1.4.2  Melanoma 

 

O melanoma maligno é uma neoplasia de melanócitos potencialmente 

letal com propensão para metástases a distância. Os melanomas podem surgir de 

novo, ou desenvolver-se em um nevo displásico, congênito, ou em um nevo banal. O 

prognóstico desse tipo de câncer pode ser considerado bom, se detectado nos 

estádios iniciais. Nos países centrais, a sobrevida média estimada em cinco anos é 

de 73%, enquanto que, para os países em desenvolvimento a sobrevida média é de 

56%. A média mundial estimada é de 69% (INCA, 2005). 

A incidência do MM aumentou dramaticamente durante o século passado. 

Nos Estados Unidos da América, estima-se que 1 em cada 75 pessoas venha a ser 

diagnosticada com melanoma durante sua vida. (ABELOFF, et al., 2004). Apesar da 

melhora das taxas de sobrevivência, as taxas de mortalidade pelo MM vêm 

aumentando 2% a cada ano, desde 1960, em decorrência do crescimento 

exponencial da incidência do MM (RIGEL; FRIEDMAN; KOPF, 1996).  

O melanoma é a quinta malignidade mais diagnosticada em homens e a 

sétima mais diagnosticada em mulheres. A Americam Cancer Society estimou 

55,100 novos casos de melanoma e 7910 mortes atribuídas ao melanoma nos EUA 

em 2004. Para o ano de 2005, foram estimados 59,580 novos diagnósticos e 7,700 

mortes por melanoma (SURVEILANCE..., 2006). Ainda nos EUA, de 1973 a 1995, 

foi observado que a cada ano, indivíduos acima de 65 anos foram diagnosticados 

com 22% e 14% dos novos casos de MM, em homens e mulheres, respectivamente 

(U.S Preventive Services Task Force, 2005). De 1998 a 2002, a idade média no 

momento do diagnóstico do MM  foi de 57 anos,e a idade média de morte por MM foi 

de 67 anos. Aproximadamente metade dos casos de melanoma e de morte por 

melanoma ocorreu em pessoas acima de 60 anos (SURVEILANCE..., 2006). No 

Brasil, a maior ocorrência de MM é observada na região Sul (INCA, 2005). 
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O melanoma cutâneo pode ser classificado em quatro tipos principais, 

segundo suas características clínicas e histopatológicas: melanoma extensivo 

superficial (MES), melanoma nodular (MN), melanoma acral lentiginoso (MAL) e 

lentigo maligno melanoma (LMM) (FREEDBERG et al., 2005). 

O melanoma extensivo superficial é a apresentação clínica mais comum 

de MM, somando 70% dos casos. A média de idade no momento do diagnóstico do 

MES é de 40 anos. A neoplasia pode ser observada como mácula intensamente 

pigmentada ou placa pouco elevada. A variação da pigmentação envolve uma 

mistura desordenada de colorações, de tons marrom-escuro, preto, azul-escuro, 

cinza, rosa e/ou branco. As bordas podem ser irregulares, denteadas ou 

rendilhadas. Comumente acometem os membros inferiores em mulheres e a porção 

superior do dorso em homens, mas pode ocorrer em qualquer localização 

(FREEDBERG et al., 2005). O MES apresenta uma fase de crescimento radial, em 

que a lesão pode estar confinada apenas à epiderme, e pode apresentar uma fase 

de crescimento vertical com invasão da derme. Quando há esta invasão o MES é 

clinicamente denominado de melanoma extensivo superficial com o componente 

nodular e é importante ressaltar que, nessa condição, pode originar metástases 

tanto por via linfática quanto sangüínea (NEVES; LUPI; TALHARI, 2001). 

O melanoma nodular é a segunda apresentação mais comum do 

melanoma cutâneo e corresponde a 15 a 30% dos casos. Nessa apresentação 

clínica, a média de idade ao diagnóstico é de 40 a 50 anos. Normalmente, se 

apresenta como nódulo ou pápula de coloração que varia do marrom ao negro, 

podendo ser amelanótico em 5% dos casos. O MN pode surgir em qualquer 

localização. Mede de 1 a 2 cm e é elevado em toda sua extensão. Lesões ulceradas 

têm pior prognóstico. Esta neoplasia, ordinariamente, tem uma evolução rápida, de 6 

a 18 meses, e já de inicio cresce invadindo a derme. O surgimento em pele normal é 

mais freqüente do que em nevos melanocíticos preexistentes (FREEDBERG et al., 

2005; NEVES; LUPI; TALHARI, 2001). 

O melanoma acral lentiginoso representa a mais comum forma em 

indivíduos de pele escura, porem é relativamente incomum em indivíduos de pele 

clara. Ocorre em regiões palmar, plantar ou abaixo da lâmina ungueal. É geralmente 

diagnosticado em grupos etários mais avançados, com a média de idade de 60 anos 
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no momento do diagnóstico. O MAL caracteriza-se clinicamente como uma lesão 

plana de bordas irregulares, com variação de tom marrom ou negro. Nódulos e 

pápulas podem estar presentes na superfície da lesão. O melanoma lentiginoso 

acral tem comportamento biológico mais agressivo e está associado a mau 

prognóstico (FREEDBERG et al., 2005; NEVES; LUPI; TALHARI, 2001). 

O lentigo maligno melanoma representa, em média, 5% dos casos de 

melanoma. Em geral, é diagnosticado em pessoas idosas em torno dos 70 anos, 

com localização preferencial em nariz, região malar e têmporas, ocorrendo também 

em pescoço e antebraços. O LMM é normalmente plano, com coloração variando do 

pardo até marrom-escuro ou preto; raramente é amelanótico. É uma neoplasia que 

cresce lentamente e pode variar de 1 a 10 cm. O surgimento de lesões palpáveis na 

superfície do LMM pode indicar um melanoma invasivo (FREEDBERG et al., 2005; 

NEVES; LUPI; TALHARI, 2001). 

Os principais diagnósticos diferenciais do melanoma cutâneo são: nevo 

atípico, nevo de Spitz e nevo azul; CBC pigmentado, ceratose seborreíca, 

hemangioma trombosado,granuloma piogênico, melanoniquia estriada, hematoma 

subungueal e tumores anexiais raros (NEVES; LUPI; TALHARI, 2001). 

O risco de desenvolver melanoma está fortemente relacionado à resposta 

individual à radiação UV como: tendência a produzir sardas, a sofrer queimadura 

solar e a incapacidade de se bronzear; e ao fenótipo susceptível do hospedeiro, 

como: cabelos louros ou vermelhos, pele clara e olhos azuis. Está ainda relacionado 

à presença e/ou número de nevos melanocíticos displásicos e/ou congênitos; à 

historia familiar ou pessoal de câncer de pele; e à imunossupressão (ABELOFF,     

et al., 2004;  FREEDBERG et al., 2005). 

No melanoma cutâneo, o envolvimento preferencial de áreas de 

exposição solar intermitente tem, em parte, levado à suposição de que a exposição 

intermitente é mais carcinogênica do que a exposição cumulativa à luz solar 

(FEARS; SCOTTO; SCHINEIDERMAN,1977; SOLOMOM et al, 2004). 

A espessura do tumor primário continua sendo o indicador de prognóstico 

mais importante nessa neoplasia. Os riscos para recidiva local e envolvimento 

metastásico são diretamente proporcionais à espessura do tumor. A presença de 



 37 

ulceração no tumor primário é indicativa de metástase ganglionar, e, quanto maior a 

extensão desta, pior é o prognóstico. A localização primária do tumor primário 

também é um fator prognóstico significativo. Estatisticamente, os pacientes com 

tumores em extremidades apresentam sobrevida melhor do que os tumores 

localizados na cabeça pescoço e tronco. Já os tumores localizados no couro 

cabeludo têm pior prognóstico do que os localizados nas orelhas, pescoço e face 

(NEVES; LUPI; TALHARI, 2001). 

Nos idosos, os MM tendem a ser diagnosticados em estádios tardios e 

são provavelmente mais letais, do que o são na população em geral                    

(U.S. Preventive Services Task Force, 2005). Além de a própria idade contribuir para 

um pior prognóstico, os pacientes idosos são com freqüência diagnosticados com 

melanomas mais espessos, e não raramente ulcerados, sendo essas características, 

como já comentado, associadas com doença avançada e pior prognóstico 

(CHRISTOS et al., 2000; NEVES; LUPI; TALHARI, 2001). 

O diagnóstico precoce e a excisão cirúrgica do melanoma in situ, ou 

pouco invasivo, são curativos na maioria dos pacientes. Apesar dos avanços da 

quimioterapia e imunoterapia, a eficácia do tratamento no melanoma avançado 

continua limitada, e o prognóstico da doença metastática permanece reservado 

(FREEDBERG et al., 2005). 

 

1.5  Prevenção primária e secundária do câncer de pele 

   

O câncer de pele não-melanoma continua sendo o mais incidente em 

nosso país, em ambos os sexos, mesmo considerando-se que esses índices podem 

estar subestimados pelo fato de que muitas lesões suspeitas são removidas sem 

esclarecimento diagnóstico. Assim, é importante destacar que o número de casos 

novos esperados em relação a esse tipo de câncer deve ser considerado como uma 

estimativa mínima (INCA,  2005). Como já comentado neste ensaio, embora de 

baixa letalidade, e com baixo potencial para metástases, se esses tumores não 

forem detectados e tratados precocemente, possivelmente acarretarão morbidade e 

desfiguração  significativa. 
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O melanoma maligno, apesar de menos freqüente, tem letalidade 

elevada, ocorre durante toda a idade adulta e, portanto, está associado à perda 

potencial de muitos anos de vida produtiva. Quando diagnosticado precocemente, é 

uma das neoplasias malignas mais curáveis. Por outro lado, o MM avançado é uma 

das doenças mais difíceis de se tratar (ABELOFF, et al., 2004; INCA, 2005). A 

natureza insidiosa e as significantes morbidade e mortalidade associadas ao MM 

aumentam a necessidade de detecção e intervenção precoces. Desta forma, se uma 

lesão suspeita exibe qualquer característica de ser maligna, não se pode perder a 

oportunidade de obter uma biopsia, e efetuar diagnóstico e tratamento adequados 

(BRENNER; TAMIR, 2002). 

O reconhecimento do peso da doença, associado ao câncer de pele e o 

cuidado em atenção ao dramático e persistente aumento na sua incidência durante 

as décadas passadas, alicerçam os esforços na prevenção primária e secundária do 

câncer de pele. Dada a localização na superfície da pele, esse tipo de câncer é 

propenso a detecção precoce, mediante exame clínico visual, de toda a pele do 

corpo (ALTMAN  et al., 2000). 

É provável que as medidas de prevenção primária do câncer de pele, 

voltadas à educação pública, com recomendações de evitar a exposição ao sol e 

fazer uso regular de fotoprotetores, tenham pouca repercussão sobre os idosos. É 

provável, ainda, que, mesmo que venham a aderir a essas medidas, os idosos já 

tenham acumulado, ao longo do tempo, os malefícios da radiação solar suficientes 

para o desenvolvimento dessas neoplasias. 

Nesse sentido, uma Força Tarefa dos Serviços de Prevenção nos EUA 

ressalta em suas considerações que estudos relacionados às atitudes para saúde da 

pele e estudos sobre os fatores associados com o avanço do MM  sugerem que os 

idosos  estão em mais alto risco, e, são, provavelmente, pouco beneficiados com os 

esforços para prevenção primária do câncer de pele (U.S. Preventive Services Task 

Force, 2005). No Brasil, em 2005, durante a Campanha Nacional de Prevenção de 

Câncer de Pele, verificou-se que, das 34.928 pessoas avaliadas, apenas 6,7%        

(2.338) não se expõem ao sol, 24,8% (8.659) o fazem com proteção  e 68,5%        

(23.931) se expõem ao sol sem proteção (SBD, 2005). Esta observação demonstra 
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que possivelmente a prevenção primária do câncer de pele no Brasil não esteja 

sendo efetuada adequadamente. 

A prevenção secundária, sustentada pelo diagnóstico precoce do câncer 

de pele, parece ser a estratégia fundamental para melhorar o prognóstico destas 

neoplasias. Essa detecção precoce pode ser obtida pelo auto-exame da pele ou por 

exame clínico por um médico.    

É provável que o auto-exame da pele pelos idosos seja ineficiente.    

Deve-se considerar que os idosos, em geral, apresentam várias co-morbidades, que 

devem impedi-los de examinar sua pele efetivamente (SACHS; MARGHOOB; 

HALPERN, 2001). A velhice é um período da vida com alta prevalência de doenças 

crônicas, limitações físicas, perdas cognitivas e declínio sensorial (RAMOS, 2002). 

Coelho e Ramos (1999), em estudo sobre a epidemiologia do envelhecimento no 

Nordeste do Brasil, verificaram que 65,2% dos idosos investigados classificaram sua 

acuidade visual como muito comprometida, péssima ou ruim. As evidências citadas 

há pouco, destacam limitações próprias da senescência que provavelmente 

interferem negativamente na realização do auto-exame da pele pelos idosos. 

Nesse mesmo contexto, uma análise retrospectiva dos registros de 
pacientes com melanoma observou que pessoas idosas foram menos prováveis do 

que pessoas jovens em identificar lesões de MM, em qualquer uma de suas 

apresentações. Esta análise evidenciou ainda que homens idosos tiveram lesões em 

locais que são mais difíceis de serem vistos, como dorso, em 50%, dos casos e 

couro cabeludo (HANRAHAN; HERSEY; D’ESTE, 1988). 

Indivíduos idosos são, ainda, menos prováveis de relatar prurido e 

alterações na tonalidade e espessura das lesões de MM, sendo essas 

características clínicas que poderiam alertá-los para a realização do auto-exame 

(CHRISTOS et al., 2000). Pacientes idosos também devem encontrar dificuldade de 

encontrar melanomas na presença de um quadro de várias lesões de pele, incluindo 

ceratoses actínicas, ceratoses seborreíca e lentigos, tão prevalentes em idosos. 

Além disso, vários pacientes idosos moram sozinhos, o que pode dificultar mais 

ainda o reconhecimento precoce de mudanças nas lesões pigmentadas (SACHS; 

MARGHOOB; HALPERN, 2001). 
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Hoje, o paciente geriátrico está vivendo mais do que o mesmo paciente 

de ontem e sua qualidade de vida é maior. Assim, é mais importante do que nunca 

diagnosticar e tratar o paciente idoso. Algumas patologias que no passado podiam 

ter sido julgadas como de tratamento não necessário são agora de terapia 

indispensável. Hoje o paciente geriátrico é mais provável de ser prejudicado por 

tumores não tratados, pois ele provavelmente irá viver por tempo suficiente para 

permitir o crescimento e o desenvolvimento dessas lesões, vindo a sofrer com as 

eventuais morbidade e mortalidade advindas do câncer de pele (DEWBERRY; 

NORMAN, 2004). 

Sedimenta-se, portanto, a idéia de que a prevenção secundária por meio 

do exame clínico da pele, realizado nas consultas médicas, seja peça fundamental 

para diagnóstico e tratamento precoces, dos casos de cânceres de pele em idosos. 

Comprovadamente, dermatologistas detêm maior proficiência para 

realizar o exame de pele, porém esses profissionais atingem apenas um pequeno 

segmento da população em relação aos médicos do atendimento primário de saúde 

(CHEN et al., 2001; MORRISON; O'LOUGHLIN; POWELL, 2001; FEDERMAN; 

CONCATO; KIRSNER, 1999). 

No contexto atual dos serviços de saúde, conta-se com um número 

limitado de dermatologistas. Nos EUA, foi observado que houve a média de 8.4% de 

consultas ambulatoriais por ano, nas quais os diagnósticos primários, secundários 

ou terciários foram de doenças de pele. Registre-se o fato de que apenas metade 

dessas consultas foi realizada por médicos dermatologistas, visto que estes efetuam 

apenas uma em cada 20 consultas ambulatoriais. Esses dados demonstram que 

médicos não-dermatologistas vêem um grande número de doenças de pele por ano, 

aproximadamente a metade de todas as consultas para diagnósticos dermatológicos 

(National Ambulatory Medical Care Survey, 1997 apud EDWARD et al., 2001,  

p.636-637).  

É provável que o setor de atenção primária à saúde seja o ambiente 

apropriado para a identificação de maior número de casos de câncer de pele em 

idosos. Imprimi-se reforço à idéia, com a observação de que idosos acima de 65 

anos têm o maior número de consultas ambulatoriais per capita, com média de 2,6 a 
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3 visitas ao médico por ano e também o maior número de visitas per capita, em 

decorrência de problemas dermatológicos (National Ambulatory Medical Care 

Survey, 1997 apud EDWARD et al., 2001, p.636-637).  

A propósito, mediante inquérito domiciliar realizado no Nordeste do Brasil, 

constatou-se que a maioria dos idosos entrevistados havia procurado o serviço de 

saúde em, pelo menos, uma ocasião nos últimos seis meses (COELHO; RAMOS, 

1999). Tal fato no conduz a pensar que utilizar o momento dessas consultas para 

uma busca ativa de casos de câncer de pele, com a inclusão dos médicos           

não-dermatologistas nos esforços de detecção precoce do câncer de pele em 

idosos, parece ser a alternativa realista para que um maior grupo populacional possa 

ser atingido. 

Persiste incerto o quanto o exame clínico da pele, na busca por casos de 

câncer de pele, é uma prática adotada pelos médicos não-dermatologistas durante 

as consultas. Possivelmente, se o exame de pele fosse abordado nessas consultas, 

esses indivíduos com maior vulnerabilidade e não atingidos pelos atuais esforços de 

prevenção e detecção de câncer de pele poderiam ser alcançados. 

Estudos demonstram que os médicos registram o exame de pele com 

muito menor freqüência do que o fazem para outros exames de rastreamento 

(FEDERMAN et al., 1997; ALTMAN et al., 2000; OLIVERIA et al., 2001; FEDERMAN 

et al., 2004). Esta falha no registro do exame dermatológico pode representar 

deficiência na documentação do exame ou sua não-realização, demonstrando assim 

que a busca de casos de câncer de pele pode estar sendo omitida da atenção 

primária à saúde.      

Oliveria et al. (2001) compararam as atividades de prevenção primária e 

rastreamento para câncer de pele com tais atividades para outros tipos de câncer, 

no setor primário de saúde. Apesar de a amostra do estudo para as consultas com 

maior oportunidade de prevenção e rastreamento para câncer de pele ser restrita, foi 

verificada baixa porcentagem de consultas nas quais essas atividades foram 

realizadas. O exame de pele foi realizado em apenas 15,8% de todas as consultas, 

e a prevenção primária de câncer de pele, mediante educação e aconselhamento, 

foi efetuada em somente 2,3% destas consultas. Já os rastreamentos para outros 
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tipos de câncer foram realizados com maior freqüência. Em 30,3% das consultas, foi 

realizado exame de mama; em 25,3%, teste de papanicolau; em 27,6%, exame 

pélvico; e em 17,9% exame retal. Os autores sugerem que as recomendações 

inconsistentes em relação à prevenção do câncer de pele representariam a possível 

explicação para esses achados.  

No mesmo tocante, Altman et al. (2000) verificaram que médicos do setor 

primário de saúde consideram o exame de pele menos importante do que, por 

exemplo, exame digital retal, exame clínico de mama e exame de papanicolau. Os 

autores sugeriram que a pouca importância atribuída ao rastreamento de câncer de 

pele decorra das recomendações inconsistentes em relação a essa prática, mas, por 

outro lado, reconhecem que apesar de também estar sujeito a conselhos 

conflitantes, o exame digital retal foi reportado como importante e freqüentemente 

realizado pelos médicos. 

Já havia sido verificado, no contexto da atenção primária de saúde, o fato 

de que aproximadamente metade dos médicos não realiza rastreamento para câncer 

de pele. Apenas 31% dos respondentes referiram realizar esta prática em todos os 

seus pacientes adultos. E daqueles que não realizam rastreamento para câncer de 

pele em todos os seus pacientes adultos, apenas 31% relataram proceder a este 

exame em pacientes de alto risco (KIRSNER; MUHKERJEE; FEDERMAN, 1999). 

O médico que atua no serviço de atenção primária desenvolve papel 

fundamental na promoção de saúde. Em regra, tais profissionais são os primeiros a 

se depararem com sinais e sintomas que talvez não tenham sido valorizados pelo 

paciente e que podem ser a chave para o diagnóstico e tratamento precoce de 

várias doenças.  

Nesse sentido, o incentivo à identificação de câncer de pele pelos 

médicos no serviço de atenção primária pode representar importante instrumento de 

redução da morbidade e mortalidade por esse tipo de câncer. Inclusive, Wender 

(1995) defende o argumento de que, apesar desses profissionais encontrarem mais 

cânceres de pele do que os dermatologistas, muitas oportunidades de detectá-los 

são perdidas por sua falta de empenho.  
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Vale destacar a idéia de que a efetiva identificação de casos de câncer de 

pele está diretamente atrelada à habilidade diagnóstica do profissional que atuará na 

linha de frente de sua detecção. A imperícia poderá acarretar a negligência de casos 

de câncer de pele ou, por outro lado, um direcionamento desnecessário, saturando o 

serviço secundário e terciário de saúde. 

 

1.6  Recomendações e evidências clínicas do rastreamento do câncer de pele 

 

Algumas características inerentes aos cânceres de pele os tornam 

convenientes para o rastreamento, incluindo sua alta prevalência, uma historia 

natural que é bem conhecida e seus custos consideráveis; além do fato de que o 

exame clínico da pele é facilmente realizado, não é caro, não é invasivo e é bem 

tolerado e seguro (KISNER; FEDERMAN, 1998). São inconsistentes, porém, os 

estudos pretensamente demonstrativos de que o diagnóstico precoce reflete 

vantagens na diminuição da morbidade e mortalidade do câncer de pele. Não há 

nenhum teste randomizado ou estudo de caso-controle que tenha examinado 

especificamente se o rastreamento do câncer de pele está associado com a melhora 

dos desfechos clínicos, como a redução da mortalidade e morbidade pelo câncer de 

pele. São também inconsistentes, estudos que avaliem as conseqüências do retardo 

no diagnóstico destas neoplasias (U.S. Preventive Services Task Force, 2005).  

Há evidências indiretas, todavia, de que transferir a detecção dos 

cânceres de pele para estádios iniciais pode estar associado com melhores 

prognósticos. Por exemplo, a detecção precoce do melanoma maligno está 

associada com alta sobrevivência de cinco anos (FRIEDMAN et al., 1991; KOH, 1991 apud 

GELLER et al. 2003, p. 35).  

Neste mesmo sentido, de acordo com os registros dos rastreamentos 

realizados pela Academia Americana de Dermatologia (AAD), para detecção de 

câncer de pele, desde 1985, aproximadamente 30 % dos exames realizados tiveram 

diagnóstico presuntivo de câncer de pele ou de lesão precursora. Além disso, os 

casos de MM confirmados pós-rastreamento apresentaram maior probabilidade de 
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serem mais finos do que 1.5mm de espessura, do que aqueles citados nos registros 

de base populacional (GELLER et al., 2003).  

Estudos anteriores já haviam demonstrado que CBC, CEC e MM são 

cânceres curáveis quando detectados precocemente. Esses trabalhos também 

destacaram o fato de que o rastreamento para câncer de pele resulta na detecção 

de melanomas mais finos, e ainda, que o aumento da disponibilidade do exame 

pelos médicos dermatologistas e não-dermatologistas está associado com o 

aumento da detecção precoce do melanoma (MARGHOOB et al., 1996; 

ROETZHEIM et al., 2000).   

Possivelmente em razão da inconsistência das evidências, as 

recomendações para o rastreamento sistemático do câncer da pele variam em várias 

organizações de saúde. É unânime entre estas, porém, a orientação para a mudança de 

hábitos que possam aumentar o risco de câncer de pele e a recomendação para se evitar 

exposição ao sol, fazer uso de proteção solar e realizar auto-exame da pele.  

A Canadian Task Force, nos cuidados de prevenção em saúde, ressalta 

que as evidências são insuficientes para recomendar ou desaconselhar o 

rastreamento de rotina para câncer de pele com a realização do exame clínico da 

população em geral, mas sugere que o exame regular de toda a pele do corpo pode 

ser prudente para um subgrupo de indivíduos de muito alto risco (FEIGHTNER, 

1994).  

A Americam Cancer Society recomenda, como parte do rastreamento 

para câncer, o exame clínico da pele a cada três anos, para pessoas entre 20 e 40 

anos de idade, e anualmente para qualquer pessoa acima de 40 anos (AMERICAN 

CANCER SOCIETY, 2001).  

O Americam College of Preventive Medicine recomenda o exame de toda 

a pele do corpo para os indivíduos de alto risco, incluindo aqueles com história 

pessoal ou familiar de câncer de pele, características fenotípicas predisponentes e 

aumento da exposição recreativa ou ocupacional à luz do sol, ou evidência clinica de 

lesões precursoras, mas não recomenda o rastreamento de rotina (FERRINI; 

PERLMAN; HILL, 1988). 
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O National Institute of Health (NHI) Consensus Panel recomenda o 

rastreamento para melanoma como parte da rotina de cuidados primários de saúde 

(NIH Consensus Development Panel,1992 apud U.S. Preventive Services Task 

Force, 2005).   

O Australian National Health and Medical Research Council não 

recomenda o rastreamento em massa ou de indivíduos com alto risco para 

desenvolverem câncer de pele (NATIONAL HEALTH AND MEDICAL RESEARCH 

COUNCIL, 1996 apud U.S. Preventive Services Task Force, 2005). 

O Instituto Nacional do Câncer (Brasil) destaca que as evidências não 

permitem indicar o rastreamento populacional, porém sugere estender o programa 

de prevenção primária aos grupos de maior exposição à radiação ultravioleta, como, 

por exemplo: garis, agentes de saúde, técnicos de eletricidade, lavradores, 

agricultores e pescadores. E recomenda, ainda, incluir a prevenção primária do 

câncer da pele na abordagem mínima de fatores de risco feita pelos agentes de 

saúde e médicos de saúde da família (NORMAS..., 2002).  

 

1.7  Barreiras para a identificação sistemática de câncer de pele 

 

Vários autores procuraram elucidar as possíveis barreiras para a 

identificação de casos de câncer de pele (GELLER et al., 2002; FEDERMAN; 

KRAVETZ; KIRSNER, 2002). A Academia Americana de Dermatologia verificou que, 

entre todos os pacientes examinados durante os rastreamentos para câncer de pele 

realizados por esta organização, desde 1985, aproximadamente 80% não tinham um 

dermatologista regular, 60% dos indivíduos nunca tiveram a sua pele examinada por 

qualquer médico, e 51% não teriam sido examinados por um médico para detecção 

de câncer de pele, senão pelo rastreamento da AAD. Vale salientar que apenas 8% 

dos indivíduos participantes não tinham seguro de saúde. Estas observações 

sugerem a existência de outras barreiras para as atividades de prevenção 

secundária do câncer de pele, além de um possível não-acesso aos serviços de 

saúde (GELLER et al., 2003). 
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Wender (1995), em uma revisão sistemática da literatura, observou que 

vários fatores podem dificultar as atividades de prevenção para o câncer de pele. 

Dentre eles, as principais barreiras na detecção do câncer de pele, são: o fato de 

estas atividades terem baixa prioridade em atenção primária, o de que a maioria dos 

exames não resulta em achados significantes e, ainda, a constatação de que muitos 

provedores carecem de perícia para identificar adequadamente lesões de alto risco. 

Observou, ainda, que a falta de incentivo financeiro para a Medicina preventiva, o 

tempo inadequado para o completo exame da pele, e o desvio das atenções para 

outros problemas de saúde também atuam na limitação dos esforços de detecção do 

câncer de pele.    

Outros autores verificaram que barreiras comuns para detecção e 

prevenção do câncer de pele incluem a baixa letalidade associada a essas 

neoplasias, a inconsistência das recomendações de saúde pública quanto às 

atividades de prevenção, o treinamento inadequado dos médicos para o 

reconhecimento de lesões de câncer de pele e a falta de confiança dos médicos em 

identificar lesões suspeitas (WILLIAMS; WILLIAMS, 1987; KIRSNER, MUHKERJEE, 

FEDERMAN, 1999). 

Apesar de não haver nenhum risco grave decorrente do exame de toda a 

pele do corpo, o exame poderia ser embaraçoso para alguns pacientes, e 

inconveniente em alguns cenários. Contrariando esta hipótese, Geller et al. (1999) 

encontraram alta receptividade e mínima ansiedade ou embaraço durante o exame clinico 

da pele, por parte dos pacientes, durante programas de rastreamento do câncer de pele.  

No mesmo sentido, Federman et al. (2004), em um estudo que enfocava 

o exame clínico da pele por médicos dermatologistas e não-dermatologistas 

observaram que apenas 8% dos participantes referiram que poderiam ficar 

embaraçados durante o exame, a passo que mais de 80% considerariam este 

exame apropriado, e seus médicos minuciosos em realizá-lo. Vale salientar que, 

nesse mesmo estudo, os pacientes expressaram a pretensão de serem examinados 

por seus médicos, sendo que aproximadamente 24% relataram preferir ter o exame 

clínico da pele realizado por seu médico do atendimento primário, 49% optaram por 

um encontro separado com um dermatologista e 27% não referiram preferência. 
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Tudo isso demonstra que a realização do exame clínico da pele por um médico    

não-dermatologista não constitui barreira para essa atividade. 

    

1.8  Necessidade de estudos sobre desempenho no diagnóstico de câncer de 

pele 

 

O rápido aumento da população idosa e da expectativa de vida no Brasil 

suscita preocupação no que concerne ao preparo dos sistemas de atenção à saúde 

para lidar com grupo populacional em ascensão. O envelhecimento populacional 

produz impacto direto nos serviços de saúde, uma vez que os idosos apresentam 

mais problemas de saúde, especialmente de longa duração (LIMA-COSTA; VERAS, 

2003). Apesar do envelhecimento populacional emergente e de todos os desafios 

decorrentes que possam se apresentar, os estudos epidemiológicos sobre a atenção 

em saúde ao idoso no Brasil são ainda pouco desenvolvidos. 

Com a senescência, algumas doenças de pele se tornam mais 

freqüentes. Dentre essas, o câncer de pele se destaca como patologia preocupante, 

e a prevenção de morbidade e mortalidade decorrentes dessas neoplasias 

permanecem ancoradas apenas no potencial implícito da identificação e tratamento 

precoces de casos.  

Assim, pressupõe-se que se deve ampliar a difusão dessas práticas de 

prevenção e detecção de câncer de pele, para que atinjam o crescente grupo 

populacional de idosos. Uma atitude que pode ser considerada nesse sentido, é a 

inclusão de médicos não-dermatologistas, além de dermatologistas, nas atividades 

de prevenção primária e busca ativa de casos de câncer de pele durante as 

consultas médicas  de rotina (OLIVERIA,  et al., 2001). 

O procedimento mais recomendado para identificação dessas neoplasias 

é o exame clínico da pele por um médico. Apesar de escassos, os estudos 

demonstram altas taxas de sensibilidade e especificidade no exame para 

identificação de casos de câncer de pele, quando este é realizado por um dermatologista. 

Por outro lado, os estudos sobre o desempenho de médicos não-dermatologistas na 

identificação de casos descrevem baixas sensibilidade e especificidade (FEDERMAN; 

CONCATO; KIRSNER,1999; U. S. Preventive Services Task Force, 2005). 
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Apesar de os dermatologistas terem mais conhecimento e habilidade na 

detecção de casos de câncer de pele, o aumento na incidência dessas neoplasias 

impulsiona especialistas em cuidados de saúde a encorajar os médicos da atenção 

primária a aumentarem os esforços para identificação de novos casos (GELLER et 

al., 2004; HAJJAR, 2004). Nos EUA, os médicos da atenção primária encontram 

mais casos de câncer de pele do que os dermatologistas, possivelmente, por 

estarem numa posição privilegiada para realizar rastreamentos para o câncer, já que 

aproximadamente 40% das consultas ambulatoriais desse País são realizadas por 

médicos da atenção primária (GELLER et al., 2004). Vale salientar, porém, que 

várias oportunidades de detecção podem estar sendo perdidas, já que esses 

profissionais possivelmente não estão devidamente preparados e/ou motivados para 

a identificação de câncer de pele, ocorrendo de forma ocasional a tranqüilização 

indevida dos pacientes sobre algumas lesões encontradas (WENDER, 1995). 

Já foi observado que aproximadamente 6% das consultas ambulatoriais 

são para doenças de pele (SCHAPPERT, 1992) e que não-dermatologistas tratam 60% 

desses pacientes (STERN; NELSON, 1993; EDWARD et al., 2001). Assim confirma-se que 

a maioria dos pacientes com lesões de pele é vista por não-dermatologistas, 

profissionais que, com pouca freqüência, aconselham os pacientes sobre prevenção 

de câncer de pele ou realizam o exame clínico da pele como parte dos cuidados de 

rotina. Fica evidente, portanto, o fato de que os médicos generalistas atuantes na 

atenção primária de saúde devem aumentar seus níveis de entusiasmo para 

prevenção do câncer de pele, podendo assim, aconselhar ativamente seus 

pacientes sobre risco e prevenção do câncer de pele, bem como proceder à busca 

ativa de lesões no momento das consultas de rotina (EDWARD et al., 2001; 

GELLER et al., 2002; HAJJAR, 2004). 

Persiste, contudo, o questionamento sobre o desempenho dos médicos 

em realizar a identificação de casos de câncer de pele. Como já destacado, estudos 

sobre este tema são escassos. Esta pesquisa não identificou estudo nacional que 

tenha abordado o desempenho do médico não-dermatologista em identificar 

cânceres de pele. Como já visto, este é um tema já investigado em outros países, 

porém o contexto social e epidemiológico e a formação profissional desses médicos 

possivelmente estão distantes dos parâmetros do Brasil.   
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Como já salientado, conhecer detalhes da atenção à saúde voltada ao 

idoso é uma emergência em saúde pública. Assim, reforça-se a necessidade de 

investigações nacionais abordando a epidemiologia e os cuidados em saúde que, 

possivelmente, poderão ajudar, provendo dados reais sobre a freqüência das 

doenças dermatológicas e os agravos associados a estas doenças, bem como 

orientar uma utilização melhor dos recursos limitados à saúde, na redução da 

morbidade e mortalidade associada aos cânceres de pele em idosos. 

Nessa perspectiva, ganha relevo um estudo que possa efetivamente 

avaliar o desempenho dos médicos generalistas que atuam na rede primária de 

assistência à saúde na identificação de câncer de pele. Avaliar a perícia desses 

profissionais poderá auxiliar a identificação das necessidades para as quais deverão 

se voltar as atividades educativas, no intuito de melhorar a qualidade da atenção em 

saúde.    
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2 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

• Estimar o desempenho dos médicos do Programa de Saúde da Família 

na identificação de câncer de pele em idosos. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar a sensibilidade, especificidade, valores preditivos, razão de 

verossimilhança e acurácia do diagnóstico clínico dos médicos do Programa de 

Saúde da Família na identificação de câncer de pele. 

 

• Identificar variáveis de médicos atuantes no Programa de Saúde da 

Família associadas ao desempenho na identificação de câncer de pele. 

 

• Descrever a prevalência e tipos de lesões cutâneas em idosos 

atendidos em unidades do Programa de Saúde da Família. 
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3   CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

3.1  Delineamento do estudo 

 

A avaliação do desempenho dos médicos generalistas do Programa de 

Saúde da Família, na identificação de câncer de pele, foi realizada por dois 

procedimentos. 

Primeiro, mediante estudo transversal, em que 20 médicos generalistas 

atuantes no PSF foram observados quando do exame clínico da pele realizado 

durante atendimento de 200 pacientes consecutivos. Os pacientes avaliados 

obedeceram aos seguintes critérios de inclusão: terem 60 anos de idade ou mais; 

estarem com as consultas agendadas para os médicos participantes; e concordarem 

em participar da pesquisa. 

Os profissionais avaliados atuavam nas Unidades Básicas de Atenção à 

Saúde da Família (UBASF) distribuídas pelo Município de Fortaleza, Ceará - Brasil. 

A cidade de Fortaleza encontra-se dividida, do ponto de vista administrativo, em seis 

regiões. Cada região administrativa é administrada por uma Secretaria Executiva 

Regional (SER). Existem em Fortaleza 26 UBASF, sendo quatro na Regional I; três 

na Regional II; sete na Regional III; três na Regional IV; cinco na Regional V e 

quatro na Regional VI. No período de realização da pesquisa, os médicos que 

atendiam nas UBASF faziam parte de uma cooperativa médica voltada para o 

atendimento no Programa de Saúde da Família (PSF), denominada COPSAUDE e 

no total integrava 93 médicos.  

Segundo, mediante estudo transversal, procedemos à avaliação de 33 

médicos residentes do Programa de Residência Médica em Medicina da Família e 

Comunidade, instituída pela Prefeitura Municipal de Fortaleza no ano de 2006. Tais 

médicos, também atuantes no PSF, foram solicitados a identificar os casos de 

câncer de pele dentre varias lesões cutâneas apresentadas em fotografias. 
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3.2 Instrumentos de avaliação 

 

Os seguintes instrumentos foram utilizados para coleta de dados: 

● ficha-questionário dirigida ao médico do PSF, para anotação dos dados 

referentes ao exame do paciente, que consistia em um cabeçalho constando de 

nome, sexo, idade e cor da pele; e em uma figura anatômica do corpo humano de 

frente e costas para ser assinalada e instruções para o preenchimento (Anexo A); 

● ficha-questionário dirigida ao médico dermatologista investigador, para 

anotação dos dados referentes ao exame do paciente, que consistia em um 

cabeçalho constando nome, sexo, idade e cor da pele; e em uma figura anatômica 

do corpo humano de frente e costas, e instruções para o preenchimento (Anexo B) e  

● ficha-questionário dirigida ao médico residente em Medicina da Família 

e Comunidade, constando de duas partes. A primeira, para anotação de dados 

pessoais como, sexo, idade e tempo de formado. A segunda, consistindo em uma 

série de 14 fotografias de lesões cutâneas (sete neoplasias, sete dermatoses em 

geral) seguidas de local  para resposta afirmativa ou negativa quanto a tratar-se de 

câncer de pele  (Anexo C). 

 

3.3 Fluxo operacional 

3.3.1  Avaliação dos médicos por meio do exame clínico de pacientes 

 

Dos 93 médicos integrantes da COPSAUDE, 20 foram tomados de forma 

aleatória e avaliados entre dezembro de 2004 e outubro de 2005. Deste 

procedimento à sorte, resultou na seguinte distribuição, de acordo com a 

administração regional: SER I, cinco médicos investigados; SER II, quatro; SER III, 

cinco; SER IV, dois; SER V, dois; SER VI, dois. 

Como critério de inclusão do médico, fazia-se necessário aceitar participar 

da pesquisa através do preenchimento de termo de consentimento, bem como estar 

em atendimento ambulatorial no horário destinado à pesquisa em campo. Foram 
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excluídos os profissionais que tivessem especialização ou treinamento especializado 

em Dermatologia, excetuando algum treinamento em hanseníase ou Dermatologia 

sanitária. 

Os coordenadores de cada uma das UBASF, onde atuavam os médicos 

selecionados, foram contatados e esclarecidos quanto aos objetivos do estudo. Os 

horários de atendimento em que os médicos selecionados deveriam ser observados 

para efeito da pesquisa foram aqueles de maior conveniência para a unidade e o 

profissional, desde que fosse assegurado que os pacientes agendados para 

atendimento naquele expediente não apresentassem qualquer característica 

especial que os diferenciasse da população atendida na UBASF.  

No primeiro contato com cada médico investigado, foram fornecidas 

orientações relativas ao procedimento da pesquisa e recolhida a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para participação (Anexo D), após 

aceite para participação na pesquisa. 

Cada médico foi solicitado a procurar, durante a consulta de rotina, lesões 

de câncer de pele nos pacientes que preenchessem os critérios de inclusão da 

pesquisa, até que fosse atingido o número de 10 pacientes. 

Antes da referida consulta de rotina, os pacientes que se adequavam aos 

critérios de inclusão foram esclarecidos sobre a pesquisa, e, após convite, 

confirmaram a aceitação voluntária, impondo sua assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo E). 

Para anotação dos dados obtidos durante o exame, o médico recebeu 

uma ficha-questionário para cada paciente (Anexo A). Nesta constavam a 

identificação do paciente (nome, sexo, idade, cor da pele) e um desenho anatômico 

do corpo humano onde deveriam ser assinaladas topograficamente as possíveis 

lesões encontradas. Facultou-se ao médico indicar na referida ficha o diagnóstico 

específico das possíveis lesões de câncer de pele encontradas. Após o completo 

preenchimento da aludida ficha, o médico foi orientado para acomodá-la em um 

envelope e lacrá-lo. 
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Após a primeira consulta, cada um dos pacientes foi reexaminado pelo 

médico investigador, que neste momento notificou topograficamente na               

ficha-questionário (Anexo B) tanto as lesões de câncer de pele encontradas como as 

outras dermatoses existentes nos pacientes idosos examinados. O médico 

dermatologista investigador não tinha qualquer conhecimento dos resultados da 

avaliação feita pelo médico generalista. 

As fichas encaminhadas aos médicos investigados foram apostas em 

envelopes de papel-madeira e as fichas designadas para o médico investigador 

dispostas em envelopes brancos. Os envelopes foram identificados com uma letra 

do alfabeto para cada médico investigado e um número de 1 a 10 para cada 

paciente examinado. 

Os pacientes com lesões suspeitas de câncer de pele diagnosticadas pelo 

médico dermatologista foram encaminhados ao Centro de Referência em 

Dermatologia Dona Libânia (CRDDL). No CRDDL, as lesões foram fotografadas e/ou 

tratadas cirurgicamente com posterior exame histopatológico. Os exames realizados 

pelo médico investigador, e/ou fotografias das lesões, e/ou exame histopatológico 

das lesões suspeitas serviram de padrão-ouro para fins comparativos. 

Os materiais biopsiados foram processados no CRDDL e os exames 

histopatológicos realizados por único patologista, médico assistente do serviço. 

 

3.3.2  Avaliação dos médicos por meio da análise de fotografias 

 

Foram investigados 33 dos 45 médicos residentes da Residência em 

Medicina da Família e Comunidade, no período de agosto de 2006. O Programa de 

Residência em Medicina da Família e Comunidade prepara os profissionais a serem 

lotados no Programa de Saúde da Família. Tais residentes encontravam-se no 

primeiro mês do programa de residência médica e realizavam suas atividades 

práticas nas Unidades Básicas de Saúde da Família.  

Os profissionais foram avaliados por meio do preenchimento de uma 

ficha-questionário (Anexo C) durante uma de suas atividades discentes realizadas 
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na Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará. Foram incluídos os médicos 

residentes presentes no momento da aplicação do questionário e que aceitassem 

participar da pesquisa mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo F). Foram excluídos os médicos que tivessem especialização ou 

treinamento em Dermatologia, excetuando algum treinamento em hanseníase. 

A ficha-questionário utilizada (Anexo C) continha duas seções: uma 

relativa aos dados do profissional investigado, quanto a sexo, tempo de graduado, 

pós-graduações e experiência em Dermatologia; e outra contendo 14 fotografias de 

lesões cutâneas de pacientes idosos precedidas da pergunta de tratar-se ou não de 

caso de câncer de pele, seguidas cada uma de resposta afirmativa ou negativa para 

ser assinalada. Na referida ficha, estavam incluídos sete casos de câncer de pele, 

sendo um caso de lentigo maligno melanoma, quatro eventos de carcinoma 

espinocelular e dois de carcinoma basocelular. As outras sete fotografias retratavam 

outras dermatoses comuns em idosos. Foi facultado ao médico investigado indicar o 

diagnóstico especifico das lesões assinaladas. 

As fotografias utilizadas para elaboração da ficha-questionário foram 

obtidas de pacientes examinados no estudo conduzido nas UBASF e de casos 

clínicos retirados de um Atlas Dermatológico (ATLAS..., 2006). Os dados obtidos 

pelas respostas dos médicos foram comparados aos diagnósticos das lesões 

examinadas, previamente estabelecidos. 

 

3.4  Análise estatística  

 

As características sóciodemográficas dos médicos e pacientes 

participantes do estudo e as lesões cutâneas encontradas foram descritas mediante 

de proporções. 

O desempenho dos médicos na identificação de câncer de pele foi 

avaliado mediante a estimativa, com respectivos intervalos de confiança a 95%, das 

seguintes propriedades diagnósticas: sensibilidade, especificidade, valores 
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preditivos positivo e negativo, razão de verossimilhança e acurácia (FLETCHER; 

FLETCHER;  WAGNER, 1988). 

Sensibilidade é definida como a proporção de casos de câncer de pele  

identificados como tal pelo médico do PSF. Um teste (no caso, a capacidade 

diagnóstica do médico) sensível raramente deixará de diagnosticar uma pessoa com 

a doença. 

Especificidade é definida como a proporção de pessoas sem câncer de 

pele que receberam um diagnóstico negativo da doença pelo médico do PSF. Um 

teste específico raramente classificará erroneamente uma pessoa sem a doença 

como doente; é muito útil na clínica quando o resultado é positivo. 

Valor preditivo positivo (VPP) é a probabilidade de um paciente realmente 

ter câncer de pele uma vez ele sendo diagnosticado pelo médico do PSF como 

tendo a doença. 

Valor preditivo negativo (VPN) é a probabilidade de o paciente realmente 

não ter câncer de pele, dado um diagnóstico negativo para a doença por parte do 

médico do PSF. 

 Razão de verossimilhança é definida como a proporção de casos com 

diagnóstico positivo de câncer de pele entre os casos de câncer de pele, e a 

proporção de casos com diagnóstico positivo de câncer de pele entre os que não 

eram câncer de pele. 

Acurácia é a proporção de acertos do diagnóstico do médico do PSF 

dentre todos os diagnósticos efetuados. É a capacidade de o médico do PSF 

determinar se a doença está verdadeiramente presente ou não. 

Para a análise da correlação entre desempenho (sensibilidade, 

especificidade e acurácia) dos médicos residentes em Medicina da Família e 

Comunidade no diagnóstico de câncer de pele e suas características (idade, tempo 

de formatura) foi utilizado o coeficiente linear de Spearman.  

Para avaliação quanto à correlação entre o desempenho e o sexo dos 

médicos residentes em Medicina da Família e Comunidade, calculamos a média, a 
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mediana, o desvio-padrão da sensibilidade, especificidade e acurácia dos médicos 

no diagnóstico de câncer de pele. 

No tocante à comparação dos sexos em função da média, foi usado o 

teste de Mann-Whitney, dado que a sensibilidade, bem como a especificidade e a 

acurácia, não apresentaram distribuição normal.  

Para verificação de normalidade na distribuição dos dados, foi utilizado o 

teste de Shapiro-Wilk. 

A verificação de igualdade de variâncias foi realizada por meio do teste de 

Levene. 

As análises estatísticas referidas acima foram realizadas com o auxílio do 

programa de computação  SPSS  13.  

 

3.5  Considerações éticas 

 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (Protocolo 113/4) (Anexo 

G), tendo sido também incorporados ao estudo os referenciais básicos de Bioética – 

Autonomia, Não-Maleficência, Beneficiência e Justiça e Equidade – expressos na 

Res. n. 196/96, do Conselho Nacional de Saúde (MS- Brasil), que regula 

investigações com seres humanos.  

Os pacientes com lesões suspeitas de câncer de pele ou com qualquer 

outra dermatose identificada pelo médico dermatologista investigador, foram 

devidamente submetidos aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos 

recomendados.   
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4     RESULTADOS 

 

4.1  Características dos participantes 

 

4.1.1  Características dos pacientes   

 

Foram avaliados 200 pacientes idosos cadastrados em Unidades Básicas 

de Saúde da Família das Secretarias Executivas Regionais do Município de 

Fortaleza, Ceará; sendo 50 pacientes da SER I; 40 da SER II; 50 da SER III; 20 

pacientes da SER IV; 20 da SER V; e 20 da SER VI. A maioria dos pacientes 

participantes 72% (144/200) era do sexo feminino. A idade média foi de 67,8 anos, 

com predominância, 65% (130/200), na faixa etária de 60 a 69 anos. Mais da 

metade dos idosos, 62,25 % (125/200), apresentava pele parda (Tabela 1). 

 

Tabela 1.  Descrição de 200 pacientes idosos atendidos em Unidades do 

Programa de Saúde da Família do Município de Fortaleza, Ceará. 

 

SEXO n % 
Masculino 56 28,0 
Feminino 144 72,0 
FAIXA ETÁRIA   
60 – 69 anos 130 65,0 
70 – 79 anos 63 31,5 
80 + anos 7 3,5 
COLORAÇÃO DA PELE   
Branca 43 21,3 
Parda  125 62,5 
Negra  13 6,5 
Outra  19 9,5 
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4.1.2  Características dos médicos do PSF avaliados por meio do exame 

clínico de pacientes 

 

Foram avaliados 20 médicos do PSF, com idade entre 26 e 65 anos 

(média de 36,2) e igual distribuição quanto ao sexo. O tempo de formado dos 

participantes variou de 1 a 38 anos (média de 10,8) (Tabela 2). Dos 20 médicos 

avaliados, cinco atuavam na SER I; quatro na SER II; cinco na SER III; dois  na SER 

IV; 2 na SER V; e dois na SER VI.  

 

4.1.3  Características dos médicos do PSF avaliados por meio da análise de 

fotografias 

 

Foram avaliados 33 médicos residentes de Medicina da Família e 

Comunidade, com idade variando entre 26 e 65 anos (média de 36,2). Entre os 

médicos participantes, 17 eram homens e 16 mulheres. O tempo de formado dos 

médicos variou de menos de um a 27 anos (média de 5,4) (Tabela 3).  

 

Tabela 2.  Características dos médicos do PSF avaliados por meio do exame 

clínico de pacientes. Valores descritivos do tempo de formado e 

idade dos profissionais avaliados. 

 

 

Média 
 

Dp Mínimo Máximo 
Sexo  

IDADE (anos) 
 

Feminino  34,8 9,6 26,0 53,0 
Masculino  37,5 14,3 26,0 65,0 
Total  36,2 12,2 26,0 65,0 
 

 

TEMPO DE FORMADO 
 

Feminino 9,3 8,6 1,0 25,0 
Masculino  12,2 13,2 2,0 38,0 
Total  10,8 11,3 1,0 38,0 
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Tabela 3.  Características dos médicos do PSF avaliados por meio da analise 

de fotografias. Valores descritivos do tempo de formado e idade 

dos profissionais avaliados.  

 

 
 

n 

 

média 

 

dp 

 

mínimo 

 

mediana 

 

máximo 

Tempo de formado 33 5,40 6,64 0,75 3,00 27,00 

Idade 33 31,27 7,43 26 28 55 

 

 

4.2  Prevalência de lesões cutâneas  

 

A dermatose mais freqüentemente encontrada foi a ceratose seborreíca, 

em 57,7% dos idosos, seguida das onicodistrofias (41,5%) e nevos (41,0%). 

Ressaltamos a elevada ocorrência de ceratose actinica (38%) e melanose solar 

(27,5%). Foi também expressiva a prevalência de carcinoma basocelular (5%) 

(Tabela 4), que, somada à ocorrência de casos de carcinoma espinocelular, 

representou uma prevalência geral de câncer de pele de 7,0% na amostra. 

As infecções fúngicas, representadas pela onicomicose (26,5%), tínea 

(10%) e pitiríase versicolor (7%) destacaram-se com freqüência bem superior às  

demais infecções, como verrugas virais (7%) e foliculite bacteriana (1%). Foram 

observadas prevalências surpreendentemente baixas nos casos de dermatites 

eczematosas e xerose cutânea (Tabela 4). 

Quanto à prevalência das lesões cutâneas, em relação à idade, 

observamos uma ocorrência crescente dos casos de ceratose seborreíca, 

onicodistrofias, púrpura senil e dos cânceres de pele, CBC e CEC. Houve correlação 

inversa para a ocorrência de nevos, com 49% de prevalência no grupo de 60 a 69 

anos e de apenas 14% nos pacientes acima de 80 anos (Tabela 5). Mais da metade 

dos casos de xerose cutânea foi observado nos pacientes acima de 80 anos. Já as 

dermatites eczematosas e as ceratodermias palmoplantares não foram detectadas 

neste grupo de idade (Tabela 5). 
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Nos homens, observamos ocorrência bem superior à das mulheres nos 

casos de ceratose seborreíca, com prevalências de 78,5% e 49,3%, 

respectivamente. Houve um equilíbrio, todavia, na ocorrência das principais 

dermatoses encontradas, como ceratose actínica, onicodistrofia, nevos, melanose 

solar e ceratodermia palmoplantar. Com relação às micoses superficiais, os casos 

de tínea e pitiriase versicolor tiveram o dobro da prevalência no sexo masculino. O 

carcinoma basocelular, apesar de ter se apresentado na maioria dos casos em 

pacientes do sexo feminino, teve uma prevalência discretamente superior no sexo 

masculino (Tabela 6). 

A coloração da pele demonstrou influência marcante nos casos de 

ceratose actínica e principalmente na ocorrência dos cânceres cutâneos. Em idosos 

brancos a prevalência da ceratose actínica, de 72,9%, é aproximadamente o dobro 

da encontrada em pacientes de pele parda ou negra. Em pacientes de pele branca 

foram observados 80% dos casos de carcinoma basocelular, com prevalência de 

18,6% em contraste à prevalência de 1,6% em pacientes de pele parda. Com 75% 

dos casos de carcinoma espinocelular os pacientes de pele branca tiveram uma 

prevalência de 6,9% (Tabela 7). 

As ceratodermias palmoplantares, as onicodistrofias e as onicomicoses 

também apresentaram predomínio em idosos brancos. Os casos de dermatose 

papulosa nigra e de acrocórdons tiveram menor prevalência em pacientes de pele 

branca e maior prevalência em pacientes de pele negra. As lesões de ceratose 

seborreíca foram mais encontradas em pardos, com prevalência de 62.4% (Tabela 

7).  
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Tabela 4.   Prevalência de lesões cutâneas em 200 pacientes atendidos em 

Unidades do Programa de Saúde da Família do Município de 

Fortaleza, Ceará. 

 

 

 

 

Lesões cutâneas 
  

 

n 

 

% 

Ceratose seborréica 115 57,5 
Onicodistrofia  83 41,5 
Nevos  82 41,0 
Ceratose actínica 76 38,0 
Melanose solar 55 27,5 
Onicomicose (provável) 53 26,5 
Ceratodermia palmoplantar  35 17,5 
Dermatose papulosa 29 14,5 
Tínea  20 10,0 
Acrocórdon  18 9,0 
Verruga viral 14 7,0 
Púrpura senil 13 6,5 
Carcinoma basocelular 10 5,0 
Tumores cutâneos benignos 9 4,5 
Ptiríase versicolor 7 3,5 
Xerose cutânea  7 3,5 
Dermatose eczematosa 6 3,0 
Carcinoma espinocelular 4 2,0 
Psoríase  3 1,5 
Escabiose  3 1,5 
Foliculite bacteriana 2 1,0 
Outras  10 5,0 
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Tabela 5.  Prevalência de lesões cutâneas, de acordo com a faixa etária, em 

200 pacientes atendidos em Unidades do Programa de Saúde da 

Família do Município de Fortaleza, Ceará. 

 

Grupos de idade 
60 – 69 anos 70 – 79 anos 80 + anos 

n=130 n=63 n=7 
Lesões cutâneas 

n % n % n % 
Ceratose seborreíca 65 50 43 68 7 100 
Onicodistrofia  47 36 29 46 7 100 
Nevos  60 46 21 33 1 14 
Ceratose actínica 42 32 31 49 3 42 
Melanose solar 35 26 15 23 5 71 
Onicomicose (provável) 28 21 23 36,5 2 28 
Ceratodermia palmoplantar 23 17,6 11 17,4 0 0 
Dermatose papulosa 20 15,3 9 14,2 0 0 
Tínea 11 8,4 8 12,6 1 14,2 
Acrocórdon 14 10,7 3 4,7 1 14,2 
Verruga viral 10 7,6 3 4,7 1 14,2 
Púrpura senil 6 4,6 6 9,5 1 14,2 
Carcinoma basocelular 3 2,3 5 7,9 2 28,5 
Tumores cutâneos benignos 5 3,8 4 6,3 0 0 
Ptiríase versicolor 5 3,8 2 3,1 0 0 
Xerose cutânea 2 1,5 1 1,5 4 57,1 
Dermatite eczematosa 4 3 2 3,1 0 0 
Carcinoma espinocelular 1 0,7 3 4,7 0 0 
Psoríase 2 4,5 1 1,5 0 0 
Escabiose 3 2,3 0 0 0 0 
Foliculite bacteriana 2 1,5 0 0 0 0 
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Tabela 6.  Prevalência de lesões cutâneas, de acordo com sexo, em 200 

pacientes atendidos em Unidades do Programa de Saúde da 

Família do Município de Fortaleza, Ceará  

 

Sexo 
Feminino masculino 

Total 

n=144 n=56 n=200 
Lesões cutâneas 

n % n % n % 
Ceratose seborreíca 71 49,3 44 78,5 115 57,5 
Onicodistrofia  60 41,6 23 41 83 41,5 
Nevos  58 40,2 24 42,8 82 41 
Ceratose actínica 57 39,5 19 33,9 76 38 
Melanose solar 40 27,7 15 26,7 55 27,5 
Onicomicose (provável) 40 27,7 13 23,2 53 26,5 
Ceratodermia palmoplantar 24 16,6 10 17,8 34 17 
Dermatose papulosa 26 18,0 3 5,3 29 14,5 
Tínea 11 7,6 9 16 20 10 
Acrocórdon 9 6,2 9 16 18 9 
Verruga viral 12 8,3 2 3,5 14 7 
Púrpura senil 12 8,3 1 1,7 13 6,5 
Carcinoma basocelular 6 4,1 4 7,1 10 5 
Tumores cutâneos benignos 5 3,4 4 7,1 9 4,5 
Ptiríase versicolor 3 2,0 4 7,1 7 3,5 
Xerose cutânea 5 3,4 2 3,5 7 3,5 
Dermatite eczematosa 4 2,7 2 3,5 6 3 
Carcinoma espinocelular 3 2 1 1,7 4 2 
Psoríase 2 1,3 1 1,7 3 1,5 
Escabiose 3 2 0 0 3 1,5 
Foliculite bacteriana 1 0,6 1 1,7 2 1 
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Tabela 7.  Prevalência de lesões cutâneas, de acordo com a coloração da 

pele, em 200 pacientes atendidos em Unidades do Programa de 

Saúde da Família do Município de Fortaleza, Ceará. 

 

Cor  
Branco Pardo Negro Outra 

Total 

n=43 n=125 n=13 n=19 n=200 Lesões cutâneas 

n % n % n % n % n 
 

% 
Ceratose 
seborréica 

21 48,8 78 62,4 7 53,8 9 47,3 115  57,5 

Onicodistrofia 26 60,4 45 36 5 38,4 7 36,8 83 41,5 
Nevos 14 32,5 54 43,2 3 23 11 57,8 82 41 
Ceratose actínica 31 72,9 40 32 5 38,46 0 0 76 38 
Melanose solar 16 37,2 37 29,6 0 0 2 10,5 55 27,5 
Onicomicose 
(provável) 

15 34,8 33 26,4 2 15,3 3 15,7 53 26,5 

Ceratodermia 
palmoplantar 

10 23,2 19 15,2 1 7,6 4 21 34 17 

Dermatose 
papulosa 

4 9,3 19 15,2 3 23,0 3 15,7 29 14,5 

Tínea 6 13,9 13 10,4 0 0 1 5,2 20 10 
Acrocórdon 3 6,9 12 9,6 2 15,3 1 5,2 18 9 
Verruga viral 3 6,9 9 7,2 1 7,6 1 5,2 14 7 
Púrpura senil 6 13,9 7 5,6 0 0 0 0 13 6,5 
Carcinoma 
basocelular 

8 18,6 2 1,6 0 0 0 0 10 5 

Tumores cutâneos 
benignos 

4 9,3 4 3,2 1 7,6 0 0 9 4,5 

Ptiríase versicolor 2 4,6 4 3,2 1 7,6 0 0 7 3,5 
Xerose cutânea 3 6,9 3 2,4 1 7,6 0 0 7 3,5 
Dermatite 
eczematosa 

2 4,6 4 3,2 0 0 0 0 6 3 

Carcinoma 
espinocelular 

3 6,9 1 0,8 0 0 0 0 4 2 

Psoríase 1 2,3 2 1,6 0 0 0 0 3 1,5 
Escabiose 0 0 3 2,4 0 0 0 0 3 1,5 
Foliculite 
bacteriana 

1 2,3 1 0,8 0 0 0 0 2 1 
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4.3  Desempenho dos médicos 

4.3.1  Desempenho dos médicos do PSF avaliados por meio do exame 

clínico de pacientes no diagnóstico de câncer de pele 

 

Foram identificadas uma sensibilidade de 21,4% e uma especificidade de 

82,25% no exame físico para detecção de câncer de pele. Houve 11 diagnósticos 

falso-negativos e 33 diagnósticos falso-positivos. A acurácia encontrada foi de 78% 

(Quadro 1). A razão de verossimilhança positiva foi estimada em 1,2 e está 

demonstrada abaixo, com as respectivas probabilidades pré-teste e pós-teste 

(Figura 1). Diante de uma prevalência de 7% de câncer de pele, os valores preditivo 

positivo e negativo do exame foram, respectivamente, 8,3% e 93,29% (Quadro 1). 

 

Quadro 1.  Desempenho dos médicos do Programa de Saúde da Família na 

identificação, pelo exame físico, de câncer de pele em uma 

amostra de 200 idosos consecutivamente atendidos no período de 

dezembro de 2004 a outubro de 2005 

 

 

Presença de câncer de pele 
 

Diagnóstico do médico 
quanto a presença de 
câncer de pele 

 

Sim 
 

 

Não 
Total 

 
Positivo  
 

 
3 

 
33 

 
36 

 
Negativo 
  

 
11 

 
153 

 
164 

 
Total 

 

14 
 

186 
 

 

200 

Sensibilidade:  21,4 %;      IC = [ 0,0% ; 42,9% ] 
Especificidade:  82,3 %;       IC =[76,8% ; 87,8%] 
Valor Preditivo Positivo:  8,3%;       IC =[0,0% ; 17,4%] 
Valor Preditivo Negativo:  93,3 %;      IC =[82,6% ; 100,0%]     
Falso-Positivo: 33 ou 91,7%;      IC =[82,6% ; 100,0%] 
Falso-Negativo:  11 ou 6,7%;       IC =[2,9% ; 10,5%] 
Acurácia:  78,0%;       IC =[72,3% ; 83,7%] 
Razão de Verossimilhança:  1,2  
Prevalência:  7% 
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Figura 1.  Nomograma da Probabilidade Pós-Teste (Valor Preditivo Positivo) 

a partir da Probabilidade Pré-Teste (Prevalência) e Razão de 

Verossimilhança do Diagnóstico de Câncer de Pele por meio do 

exame clínico de pacientes 

 

 

 

 

 

4.3.2  Diagnósticos falso-positivos dos médicos do PSF avaliados por meio 

do exame clínico de pacientes 

 

Os três principais diagnósticos falso-positivos foram lesões de ceratose 

seborreíca, nevos e ceratose actínica, somando  81,7% dos casos (Tabela 8). 
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Tabela 8.  Diagnóstico real dos casos falso-positivos, em ordem decrescente  

de ocorrência em uma amostra de 200 idosos consecutivamente 

atendidos no período de dezembro de 2004 a outubro de 2005 

 

n=30 
Diagnóstico dos falso-positivos 

n % 
 
Ceratose seborréica 
  

 
14 

 
42,4 

 
Nevos 
 

 
8 

 
24,2 

 
Ceratose actínica 
 

 
5 

 
15,1 

 
 
Melanose solar 
 

 
2 

 
6,0 

 
Líquen plano hipertrófico 
 

 
1 

 
3,0 

 
Corno cutâneo  
 

 
1 

 
3,0 

 
Prurigo estrófulo 
 

 
1 

 
3,0 

 
Sem lesão para comparação 
 

 
1 

 
3,0 

 

 

4.3.3  Desempenho dos médicos do PSF avaliados por meio da análise de 

fotografias no diagnóstico de câncer de pele 

 

A sensibilidade média encontrada para o diagnóstico de câncer de pele 

pelos 33 médicos avaliados foi de 62,7%. A especificidade média deste exame foi de 

71,8%. Foi observada uma acurácia de 71, 23%. Se confrontados à prevalência de 

7% de câncer de pele do presente estudo, o valor preditivo positivo do referido 

exame é de 21,6% e o valor preditivo negativo é de 95,97% (Tabela  9). 
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Tabela 9.  Desempenho dos médicos do PSF (Residentes de Medicina de 

Família e Comunidade) na detecção de casos de câncer de pele 

por meio da análise de fotografias 

 

 
Parâmetros 

 
Média 

  

 
IC de 95% 

 
Sensibilidade 
 

 
62,77 

 

 
56,2% - 69,3% 

 
 
Especificidade 
 

 
71,86 

 
65,6% - 78,1% 

 
VPP* 
 

 
21,63 

 
14,0% - 29,2% 

 
FP ** 
 

 
78,37 

 
70,8% - 86,0% 

 
VPN *** 
 

 
95,97 

 
95,1% - 96,8% 

 
FN **** 
 

 
4,03 

 
3,2% - 4,9% 

 
Acurácia 
 

 
71,23 

 
65,4% - 77,1% 

*    VPP = Valor Preditivo Positivo                                 **FP = Falso Positivo   

*** VPN = Valor Preditivo Negativo                            ****FN = Falso Negativo 

 

 

4.3.4  Fatores associados ao desempenho dos médicos no diagnóstico de 

câncer de pele  

 

Pela analise através do coeficiente de correlação linear de Spearman, não  

houve correlação linear significativa entre a idade e o tempo de formado e a acurácia 

no diagnóstico de câncer de pele (Tabela 10). Foi verificado que os valores da 

média da sensibilidade, especificidade e acurácia  não diferiram em relação ao sexo 

(Tabela 11). 
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Tabela 10.  Correlação linear entre o tempo de formado, idade do médico com 

a Sensibilidade, Especificidade e a Acurácia do teste de 

diagnóstico para câncer de pele 

 

 

 

Idade (anos) 
 

Tempo (ano) de 
formado 

 

n 
 

r 
 

 

P 
 

r 
 

p 

 
Sensibilidade  

 
33 

 
-0,015 

 

 
0,935 

 
-0,121 

 
0,502 

 
Especificidade 
  

 
33 

 
-0,165 

 
0,358 

 
-0,009 

 
0,958 

 
Acurácia 
 

 
33 

 
-0,139 

 
0,440 

 
-0,139 

 
0,440 

 

 

 

 

Tabela 11.  Valores descritivos da Sensibilidade, Especificidade e a Acurácia 

do teste de diagnóstico para câncer de pele em relação ao sexo

  

  

Sexo 
 

n 
 

Média  IC de 95% para 
média  

 

Masculino 
 

 
 

17 
 
 

57,98% 

 

 

34,1% - 81,9% 
 
 
Sensibilidade 
(p=0,0204) 

 

Feminino 
 

 

16 
 

67,86% 
 

44,5% - 91,2% 

 
Masculino 
 

 
17 

 
73,11% 

 
51,6% - 94,6% 

 
 
Especificidade 
(p=0,382) 
 

 
Feminino 
 

 
16 

 
70,54% 

 
47,8% - 93,3% 

 

Masculino 
 

17 
 

72,05% 
 

50,3% - 93,8% 
 

 
Acurácia  
(p=0,488)  

Feminino 
 

16 
 

70,35% 
 

47,6% - 93,1% 
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4.3.5  Desempenho dos médicos do PSF em relação ao diagnóstico 

específico de câncer de pele por meio de fotografias 

 

 

Em relação ao diagnostico especifico dos casos de câncer de pele 

apresentados, houve melhor desempenho para o diagnóstico de melanoma, com 

sensibilidade média de 87,88%. A sensibilidade para o diagnóstico de carcinoma 

espinocelular foi de 62,12% e de carcinoma basocelular de 51,52% (Tabela 12). 

 

 

 

Tabela 12.  Sensibilidade dos médicos residentes em Medicina da Família e 

Comunidade na detecção de casos de câncer de pele em relação 

ao diagnóstico específico das lesões de câncer de pele 

 

 
Carcinoma  
basocelular 

 
Carcinoma  

Espinocelular 
 

 

 
Melanoma 

 
n 

médicos 
 

 

Média 
n 

médicos 
 

Média 
n 

médicos 
 

Média 

 
33 

 
51,52 

 

 
33 

 
62,12 

 
33 

 
87,88 
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5  DISCUSSÃO 

 

5.1  Prevalência das dermatoses em idosos 

 

 

A população geriátrica é hoje alvo de indiscutível interesse no âmbito da 

saúde. Apesar de as doenças cutâneas serem comuns na população idosa e muitas 

vezes serem inerentes ao próprio envelhecimento, estudos epidemiológicos que 

abordam essas condições são relativamente pouco desenvolvidos. 

Para a avaliação da ocorrência das principais dermatoses na população 

idosa, o presente estudo procurou enfocar os idosos usuários da rede pública de 

saúde que, em regra, não têm livre acesso ao dermatologista, necessitando de 

referência por outro profissional de saúde. A escolha da população-alvo foi 

direcionada a suprir a menor quantidade de estudos nesse grupo de pacientes, visto 

que grande parte dos estudos de prevalência das dermatoses é realizada com 

pacientes que procuram a clínica dermatológica. O desenvolvimento de estudos com 

pacientes em atendimento na clínica especializada pode, eventualmente, selecionar 

pacientes com as condições clínicas mais graves ou de complexo  diagnóstico e/ou 

tratamento.  

Nesta pesquisa, foram avaliados pacientes com idade igual ou superior a 

60 anos em unidades primárias de saúde distribuídas em diferentes áreas do 

Município de Fortaleza. A amostra dos idosos estudados resultou numa razão de 

1:2,5, entre homens para mulheres, com maior proporção de idosos na faixa etária 

de 60 a 75 anos, (65%). A prevalência de idosos nesta faixa etária, ou seja, idosos 

jovens, está de acordo com dados de estudos populacionais (COELHO; RAMOS, 

1999). 

Na avaliação do presente estudo, a dermatose mais prevalente foi a 

ceratose seborreíca, acometendo mais da metade dos idosos avaliados. Houve 
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nítida preferência pelo gênero masculino, além de aumento crescente da prevalência 

em proporção ao crescimento da idade. Esta relação com idade está em 

concordância com estudo conduzido na população australiana, que demonstrou 

aumento da prevalência de ceratose seborreíca de 12%, em pessoas de 15 a 25 

anos, para até 100 %, em pacientes com mais de 50 anos. No nosso estudo, porém, 

não foi demonstrada nenhuma relação com o gênero (YEATMAN; KILKENNY; 

MARKS, 1997). 

O censo dermatológico realizado pela Sociedade Brasileira de 

Dermatologia mostrou dados semelhantes em relação ao crescimento da 

prevalência de ceratose seborreíca com o avanço da idade, porém, essa diferença 

não foi verificada quanto ao gênero (SBD, 2006). A ocorrência de ceratose 

seborreíca no estudo em questão foi, porém, inferior à descrita em uma revisão de 

estudos das dermatoses em idosos, que também encontrou a ceratose seborreíca 

como a dermatose mais comum, todavia, com prevalência de 88% (SMITH; 

LEGGAT, 2005). É conveniente salientar que a ceratose seborreíca é um dos 

problemas dermatológicos benignos mais comuns. Não tem causa conhecida, mas 

fatores predisponentes são sugeridos, tais como genética e exposição ao sol. 

Apesar da possível relação com a exposição ao sol, as lesões podem ser 

encontradas tanto em áreas cobertas quanto áreas expostas (GAY, 2003; BANGS, 

2003).     

A segunda desordem cutânea mais freqüente no grupo aqui estudado foi 

a onicodistrofia. Presente em 41,5% dos idosos, a sua ocorrência não teve relação 

com o gênero dos pacientes, mas se mostrou crescente de acordo com o aumento 

da idade. Os pacientes de pele branca apresentaram prevalência quase duplicada 

em relação aos pacientes de pele parda ou negra. Esta observação não é descrita 

na literatura. 

São escassos os estudos que abordam a prevalência das distrofias 

ungueais. Uma pesquisa recente com pacientes ambulatoriais, de mais de 65 anos 

de idade, encontrou uma prevalência de 94,2% de onicodistrofia (HELFAND, 2004). 

Outros autores também defendem a maior ocorrência de onicodisrofia com o 

aumento da idade (BARAN; DAWBER, 1994; THEODOSAT, 2004; FREEDBERG et 

al., 2005). 
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Registre-se que as anormalidades ungueais mais comuns ao idoso são 

unhas quebradiças, onicoclavus, onicogrifose, paquioníquia, onicofose, 

onicocriptose, onicólise. São também freqüentes as hemorragias, os  hematomas e 

as exostoses subungueais. Diversos fatores são responsáveis pela alta prevalência 

das desordens ungueais do idoso, incluindo as alterações fisiológicas próprias do 

envelhecimento, como: a mudança da composição química da lâmina ungueal, que 

se torna mais rica em cálcio e mais pobre em ferro; a alteração da consistência 

ungueal com as unhas das mãos, tendendo a ser mais macias, enquanto as dos pés 

se tornam mais espessas e inflexíveis; e as mudanças no contorno, superfície e 

crescimento das unhas. A má circulação sanguínea do idoso, anormalidades 

biomecânicas dos pés, neoplasias e doenças dermatológicas ou sistêmicas também 

podem contribuir para as onicodistrofias (COHEN; SCHER, 1992; BARAN; 

DAWBER, 1994; SINGH et al.,2005). Outro fator freqüentemente associado às 

distrofias ungueais é o traumatismo crônico decorrente da pressão exercida pelo uso 

de calçados inadequados (THEODOSAT, 2004).        

Os nevos foram encontrados em 41% dos idosos, uma prevalência bem 

maior do que a verificada em estudo recente (SBD, 2006). É possível que a alta 

prevalência de nevos observada seja justificada pela forte relação entre a exposição 

ao sol e o surgimento de nevos (RIVERS et al., 1995), já que o presente estudo foi 

realizado em Fortaleza, uma cidade de clima tropical e localização relativamente 

próxima à linha do equador. 

Notou-se uma diminuição da prevalência com o aumento da idade. Esta 

observação condiz com um conceito defendido por alguns autores de que os nevos 

costumam diminuir na idade avançada. Em geral essas lesões estão presentes em 

1% dos recém-nascidos, aumentam a incidência na infância e adolescência, têm seu 

pico de incidência na quarta e quinta décadas e diminuem na senescência (BANGS, 

2003; HABIF, 2004; SCHAFER et al., 2006). 

Os nevos apresentam várias classificações, como: intra-epidérmicos, 

compostos, juncionais, acrômicos, atípicos, dentre outras. Dependendo de algumas 

características, como pigmentação, relevo, contorno e alterações inflamatórias, os 

nevos podem ser confundidos com neoplasias cutâneas e devem ser diferenciados 

do MM e do CBC pigmentado  (SAMPAIO, 2000; FREEDBERG et al., 2005). Vale 
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salientar, porém, que todos os nevos podem ser alvo de alterações em seu curso 

natural, como involução, irritação ou ruptura do folículo piloso (BANGS, 2003) e, 

exceto alguns casos, como os nevos congênitos gigantes e os nevos atípicos, a 

maioria dos nevos tem um potencial maligno muito baixo (HABIF, 2004). 

 

A prevalência de ceratose actínica em mais de um terço da população de 

idosos é um dado preocupante, pois essa taxa está bem superior à prevalência de 

17%, encontrada em idosos avaliados em consultas ambulatoriais, da rede pública e 

privada de saúde, no Brasil (SBD, 2006) e, por outro lado, bastante próxima aos 

40% a 50 % de prevalência encontrada na população acima de 40 anos da Austrália, 

país onde a prevalência de ceratose actínica e de cânceres de pele é maior do que 

em qualquer outro local do mundo (MARKS et al., 1989; FROST; GREEN, 1994). A 

expressão da ceratose actínica envolve a exposição cumulativa ao sol em 

combinação com a sensibilidade individual ao sol. A sua distribuição depende de 

muitas variáveis, como idade, sexo, raça, local do nascimento, origem étnica, área 

de residência, ocupação, status socioeconômico e tipo de pele (SALASCHE, 2000).  

 

Possivelmente a alta prevalência encontrada no presente estudo reflita a 

maior exposição cumulativa ao sol da população avaliada, seja ocupacional ou 

recreativa, já que a região Nordeste do Brasil, onde foi realizado o estudo, é 

demasiadamente ensolarada e, no Brasil, de 71,5% a 83,4% da população se expõe 

ao sol sem proteção (SBD, 2005). Chama atenção o fato de a maioria dos pacientes 

investigados ser de coloração parda, a qual não está associada a maior 

predisposição ao desenvolvimento de ceratose actínica (SALASCHE, 2000). 

 

No estudo, houve um equilíbrio na prevalência da ceratose actínica entre 

os grupos etários, sendo necessário assinalar que todos os pacientes avaliados 

tinham idade igual ou superior a 60 anos. Em relação ao gênero, observamos 

discreto predomínio no sexo feminino, com prevalência de 39,5% em relação ao 

sexo masculino, com 33,9%. Nos estudos, a relação entre a ocorrência de ceratose 

actínica e o gênero não foi muito investigada. Há relato de que, no entanto, em 

adultos até 49 anos, a prevalência da ceratose actínica em homens chegou a atingir 

o dobro da prevalência encontrada em mulheres. Também há registro de que em 
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indivíduos acima de 50 anos as prevalências encontradas em homens e mulheres 

alcançaram taxas semelhantes (HOLMAN, 1984 apud SALASCHE, 2000, p. 5). 

É importante ressaltar que a ceratose actínica é lesão precursora de CEC, 

diferindo histologicamente deste apenas pelo nível de invasão (FROST; GREEN, 

1994; DUTHIE; KATZ, 1998; FREEDBERG et al., 2005). É de  amplo conhecimento, 

porém, o fato de que nem todas as ceratoses actínicas evoluem para CEC invasivo. 

As taxas de transformação variam de 0,1% a 10% (MARKS et al., 1986; MARKS et 

al., 1988). Defende-se a posição de que pessoas com mais de dez lesões de 

ceratose actínica tenham uma probabilidade cumulativa de 14% de desenvolver 

CEC em cinco anos (MOON et al., 1997). 

A melanose solar, também denominada lentigo solar, foi a quinta 

condição dermatológica mais diagnosticada neste estudo, com uma prevalência de 

27,5%. São escassos os trabalhos referentes à epidemiologia do lentigo solar. O 

estudo mais citado na literatura retrata uma prevalência de 90 % em pacientes 

brancos, acima de 60 anos (HODGSON, 1963 apud FREEDBERG, 2005) Um ponto 

a ser destacado é o fato de a presença do lentigo solar ter relação direta com a 

exposição e danos solares, o que permite considerar estas lesões como indicadoras 

de risco para cânceres de pele melanoma ou não-melanoma.  

A ocorrência de melanose solar não teve relação com o gênero dos 

pacientes avaliados. Houve maior predominância em pacientes de pele branca. 

Observamos um equilíbrio nas prevalências, entre as faixas etárias de 60 a 69 anos 

e de 70 a 79 anos, porém a ocorrência triplicou em pacientes acima de 80 anos. 

Esta associação positiva entre melanose solar e idade é relatada na literatura 

(BASTIAENS et al., 2004). 

A ceratodermia palmoplantar foi observada em 17 % dos pacientes. No 

presente estudo, a expressão ceratodermia palmoplantar agrupou a ocorrência de 

lesões de várias patologias que podem cursar com hiperceratose palmar e/ou 

plantar adquiridas. Não foram encontrados na literatura outros estudos que 

tratassem da prevalência deste tipo de alteração. 

Vários fatores podem contribuir para o desenvolvimento de lesões 

hiperceratósicas palmares e/ou plantares no paciente idoso (THEODOSAT, 2004). 
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Irritação primária, mecânica, física ou química; sensibilização alérgica; infecções 

locais; perturbações circulatórias periféricas; alterações neurológicas e vícios 

ortopédicos são causas comuns. Algumas patologias também podem cursar com 

ceratodermia palmoplantar, doenças linfoproliferativas e outras neoplasias, síndrome 

de Reiter, sarna norueguesa, sífilis, neurodermite e diabetes (SAMPAIO, 2000). 

Neste estudo, não foram investigadas as possíveis causas para os casos 

encontrados, porém, na maioria dos pacientes, as manifestações de ceratodermia 

palmar ou plantar foram discretas e, possivelmente, decorrentes de sensibilização 

alérgica, calçados inadequados, xerose cutânea, fatores traumáticos e elastose 

solar. É possível que o próprio climatério seja a causa de ceratodermia em algumas 

das pacientes investigadas, já que esta condição é comum no período da 

menopausa (AGAKISHIEV et al.,1990; SAMPAIO,2000). Também foram 

encontrados alguns dos casos de espessamento cutâneo em faixa, no limite entre a 

região palmar e o dorso das mãos, conhecido como ceratoderma marginado palmar, 

e que normalmente é atribuído a trauma mecânico, elastose solar e alterações 

circulatórias locais (MANELA et al., 1986). É importante destacar que as 

hiperceratoses podem cursar com limitação da deambulação, aumento da incidência 

de infecção, ulceração e eventual perda do membro acometido (GEORGE, 1993). 

O grupo de pacientes estudados demonstrou baixa prevalência de xerose 

cutânea, dermatites eczematosas e prurido, diferentemente da maioria de estudos 

realizados com a população idosa.  

Há relatos de prevalência de 75% de xerose cutânea em idosos da 

comunidade (SMITH; LEGGAT, 2005). Neste estudo, todavia, a prevalência de 3,5% 

de xerose cutânea encontrada nos idosos avaliados foi semelhante a outro estudo 

nacional, que verificou 4,3% de prevalência na população idosa (SBD, 2006). Nesse 

ultimo estudo, sem considerar a idade dos indivíduos investigados, demonstrou-se 

grande diferença entre as prevalências de xerose cutânea nas regiões Nordeste e 

Sudeste, com valores de 8,2% e 74,3%, respectivamente. Este dado contribui para 

acentuarmos que possivelmente a baixa prevalência de xerose encontrada tenha 

relação com o clima mais quente e úmido da região Nordeste, que funcionaria 

inversamente aos climas secos e frios no desencadeamento ou agravamento da 

xerose cutânea. Já foi demonstrado que a umidade ambiental é a maior 
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determinante de perda de água do extrato córneo por evaporação (SCOTT; 

HARDING, 1986 apud ROBERTS, 2006, p. 273). O excesso de banhos e drogas 

hipocolesterolêmicas são outros possíveis coadjuvantes no desenvolvimento da 

xerose cutânea do idoso (ROBERTS, 2006).   

As dermatites eczematosas atingiram apenas 3% dos pacientes e 

agruparam os casos de dermatite seborreíca, dermatite de contato e eczema 

observados nos pacientes avaliados. Este valor corresponde a menos da metade da 

prevalência nacional das mesmas patologias e difere mais ainda das taxas descritas 

por outros estudos (SBD, 2006). As dermatites eczematosas já foram descritas como 

a afecção mais comum na população idosa. As prevalências citadas variam de 

11,9% a 58,7 %, porém, não há na literatura informações que justifiquem as 

diferenças entre as taxas de prevalência encontradas (YAP; SIEW; GOH, 1994; 

LIAO et al., 2001; SBD, 2006; SOUISSI et al., 2006; YALCIN et al., 2006). 

Não foram encontrados casos de prurido, talvez em razão das baixas 

prevalências de xerose cutânea, dermatites eczematosas e escabiose. Este dado é 

surpreendente, visto que prurido é uma das queixas dermatológicas mais freqüentes 

em idosos, com prevalências que atingem de 6,4 % a 14,2% da população geriátrica 

(LIAO et al., 2001; SOUISSI et al., 2006; YALCIN et al., 2006). 

Entre as dermatoses infecciosas encontradas, as infecções fúngicas 

foram as mais prevalentes. Yalcin et al., (2006) supõem que a alta prevalência de 

infecções fúngicas observada em seu estudo é decorrente  do clima quente e úmido, 

típico da estação do ano e do local onde a pesquisa foi realizada. É possível que tal 

conclusão se aplique ao presente estudo, uma vez que este também foi realizado 

em região de clima e umidade semelhantes. 

 Na pesquisa em foco, a ocorrência de infecções bacterianas encontrada 

foi bem inferior às prevalências demonstradas em estudos recentes realizados com 

pacientes idosos, que variam de 7,3% a 8,7%. A prevalência de infecção viral está 

consoante às encontradas na literatura, que variam de 6,7% a 12,3%. Vale ressaltar 

que o tipo de infecção viral encontrada no estudo em discussão limitou-se a casos 

de verrugas virais. Segundo investigação nacional a prevalência para este grupo de 

idade é de apenas 1,3%, bem abaixo dos 7% encontrados (LIAO et al., 2001; 
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SOUISSI et al., 2006; YALCIN et al., 2006; SBD, 2006). Não há na literatura 

pesquisada argumentos que justifiquem a ocorrência das dermatoses bacterianas e 

virais encontradas.  

Os casos de infecção fúngica foram constituídos pelas onicomicoses, com 

a maior prevalência dentre as micoses superficiais; pelos casos de tinea,  incluindo 

tinea corporis, tinea pedis e tinea cruris; e pelos casos de ptiriase versicolor.  

Estudos recentes demonstram altas prevalências de infecções fúngicas em idosos. 

Esta afecção foi descrita como a segunda dermatose mais freqüente em idosos, com 

uma prevalência de 38% em pacientes atendidos na clinica dermatológica (LIAO et 

al., 2001). Já em idosos atendidos em consultas ambulatoriais de rotina, foi 

observada prevalência de 16,9%, sendo o intertrigo nos pés e as onicomicoses os 

tipos de micoses superficiais mais comumente encontrados (SOUISSI et al., 2006). 

Vale informar ser descrito na literatura o fato de que as onicomicoses são 

mais freqüentes em idosos do que na população em geral (WEINBERG et al., 2004). 

É descrito, ainda, que os fungos dermatófitos causam a maioria das infecções 

fúngicas ungueais, sendo a etiologia provável de até aproximadamente 90% dos 

casos. Já as onicomicoses causadas por leveduras do gênero candida são mais 

encontradas em pacientes com unhas previamente traumatizadas e naqueles com 

outras infecções por candida  (BARAN; DAWBER, 1994; FREEDBERG et al., 2005).  

É importante salientar que, apesar das onicomicoses e tineas pedis serem 

patologias pouco agressivas, estas infecções no idoso podem servir tanto de porta 

de entrada para infecções bacterianas, levando à formação de abcessos e/ou 

celulite, quanto podem ser foco de contaminação para o desenvolvimento de outras 

infecções fúngicas  (FREEDBERG et al., 2005). 

Uma das dematoses mais prevalentes no estudo foi a dermatose 

papulosa nigra que é, possivelmente, uma variante da queratose seborreíca. A 

dermatose papulosa nigra é uma condição autossômica dominante com múltiplas 

lesões papulosas pequenas, macias, em forma de sino, encontradas na face de 

pessoas de pele escura (BANGS, 2003). Tal característica pode justificar o grande 

número de casos encontrados no presente estudo, onde os idosos de pele parda e 

negra somaram 67% da população avaliada. 
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Aproximadamente um quinto dos idosos apresentou acrocórdons, 

tumores benignos da pele sem causa conhecida. Essas lesões proliferam com a 

idade, especialmente em obesos, em mulheres e em áreas de fricção da pele, como 

virilha, axila, ao redor do pescoço e nas pálpebras superiores. A prevalência 

encontrada condiz com a literatura que retrata a presença de acrocórdons em 25% 

da população (GAY, 2003; BANGS, 2003; HABIF, 2004). A presença dessas lesões 

não tem significado clínico importante, porem é descrita uma associação desta 

afecção com diabetes melittus (KEDE et al., 1993). 

  A púrpura senil, encontrada em 6,5% pacientes do estudo, com nítida 

predileção pelo sexo feminino, é descrita na literatura como uma alteração cutânea 

freqüente na mulher idosa (ROBERTS, 2006). São escassos os estudos de 

prevalência envolvendo essa entidade, mas há relato de prevalência de 5% em 

pacientes idosos (WONG et al., 1988). Também denominada púrpura solar ou 

púrpura de Bateman, a púrpura senil é uma lesão desencadeada por mínimos 

traumas ou torções em áreas de pele actinicamente danificada. O uso de aspirina, 

anti-inflamatórios não esteróides e anticoagulantes cumarínicos podem contribuir 

para a ocorrência dessa afecção (ROBERTS, 2006).      

Os tumores cutâneos benignos encontrados em pequena proporção dos 

pacientes incluíram casos de hiperplasia sebácea, higroma cístico, siringoma, 

tricoepitelioma, dermatofibroma e neurofibroma. Nenhuma dessas lesões, 

isoladamente, tem significado clínico importante. Defende-se o argumento de que a 

ocorrência desses tumores é comum em adultos (BANGS, 2003). Os tumores 

cutâneos benignos já foram descritos como a quarta dermatose mais comum na 

população idosa, com uma prevalência variando de 8  a 12,8% (LIAO et al, 2001; 

SOUISSI et al,2006).  

Quanto aos tumores cutâneos malignos, a prevalência de carcinoma 

basocelular e carcinoma espinocelular de 5% e 2%, respectivamente, está de acordo 

com os dados encontrados no Município de Fortaleza, obtidos pela Campanha 

Nacional de Prevenção de Câncer de Pele, realizada pele Sociedade Brasileira de 

Dermatologia (SBD, 2005). Vale ressaltar que a amostra de pacientes avaliados na 

campanha da SBD difere da população do presente estudo, primeiramente, pela 

faixa etária dos pacientes, em segundo lugar, pelo contexto no qual os pacientes 
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foram abordados. Na Campanha da SBD, os pacientes foram convidados pela 

mídia, nacional e local, a procurar o dermatologista, o que pode ter contribuído para 

um viés de seleção, enquanto que no estudo em questão, os pacientes foram 

examinados aleatoriamente durante uma consulta ambulatorial de rotina. Vale 

salientar, contudo, que, no estudo em discussão, pode ter ocorrido um viés de 

seleção no que concerne à idade dos participantes, já que os pacientes avaliados 

eram somente idosos, o que possivelmente pode ter aumentado a prevalência de 

câncer de pele. 

Segundo o Censo Dermatológico da SBD, realizado recentemente, a 

prevalência nacional de CBC é de 9,5% , e de CEC de 3,9% em pacientes com  65 

anos ou mais. Possivelmente a constatação dessas taxas, praticamente duplicadas 

em relação às do presente estudo, sejam justificadas pela inclusão dos casos de 

câncer de pele de outras regiões do Brasil, como Sul e Sudeste, que, 

proporcionalmente, apresentam prevalências de câncer de pele até cinco vezes 

maiores do que a região Nordeste (SBD, 2006). 

No estudo em discussão, a maior prevalência de neoplasias cutâneas em 

pessoas de pele branca obedece ao descrito por vários autores (SAMPAIO, 2000; 

NEVES; LUPI; TALHARI, 2001; FREEDBERG et al., 2005). Em todo o mundo, os 

estudos também demonstram importante prevalência de cânceres de pele na 

população idosa. As lesões cutâneas pré-neoplásicas e as neoplásicas já foram 

descritas como a sétima afecção dermatológica mais comum no grupo de 65 a 74 

anos, a sexta mais comum no grupo de 75 a 84 anos e a terceira mais comum nos 

pacientes acima de 85 anos de idade (YALCIN et al., 2006). 

Com relação à soma da ocorrência das lesões cutâneas neoplásicas e 

pré-neoplásicas, o nosso estudo encontrou uma prevalência maior do que 

demonstrado há pouco. Apesar de ter avaliado um menor número de pacientes, 

houve semelhante distribuição relativamente à proporção de pacientes examinados 

em cada faixa etária. Os casos de ceratose actínica somados aos de CBC e de CEC 

mostraram-se como a quarta doença cutânea mais comum nos idosos de 60 a 69 

anos, a segunda mais comum no grupo de 70 a 79 anos e a terceira mais comum 

nos pacientes acima de 80 anos, com prevalências de 35,6%, 61,69% e 70,57%, 

respectivamente. Isto ressalta a ocorrência comum de lesões neoplásicas em 
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idosos. Esses dados se mostram superiores aos obtidos durante a última campanha 

realizada pelo Programa Nacional de Controle do Câncer da Pele, na qual a soma 

das prevalências de lesões neoplásicas e pré-neoplásicas alcançou 27,3%. 

Devemos ressaltar, porém, que estes achados foram observados em um grupo de 

pacientes mais jovens (SBD, 2005). 

Os dados sobre a prevalência de lesões cutâneas do presente estudo 

devem, no entanto, ser vistos com cautela, em face do número relativamente 

pequeno de idosos avaliados, não tendo sido objetivo central do estudo estimar tal 

prevalência. É importante considerar, ainda, que as ilações em relação à coloração 

da pele dos pacientes têm restrições pelo fato de que, no Brasil, em virtude da 

intensa miscigenação racial, é difícil uma classificação precisa da cor da pele dos 

seus habitantes. 

 

5.2  Desempenho dos médicos na identificação de câncer de pele 

 

A forma preconizada para se realizar a prevenção secundária do câncer 

da pele é mediante o exame clínico da pele por um médico. As recomendações 

formais para esta prática são heterogêneas, variando em diversos lugares do 

mundo. A divergência entre os consensos de conduta preventiva, quanto à 

recomendação ou não de rastreamento, é em grande parte justificada pela 

inconsistência das evidências de que o rastreamento do câncer via exame clínico da 

pele seja efetivo para reduzir a morbidade e mortalidade por câncer da pele (NIH 

Consensus Development Panel,1992 apud U.S. Preventive Services Task Force, 

2005; FEIGHTNER, 1994; NATIONAL HEALTH AND MEDICAL RESEARCH 

COUNCIL, 1996 apud U.S. Preventive Services Task Force, 2005; FERRINI; 

PERLMAN;  HILL, 1998;  AMERICAN CANCER SOCIETY, 2001;                           

U.S. Preventive  Services Task Force, 2005). 

No Brasil, a Sociedade Brasileira de Dermatologia organiza anualmente 

um rastreamento do câncer de pele durante a Campanha Nacional de Prevenção do 

Câncer da Pele. O exame clínico da pele na população de indivíduos que se 

disponibiliza a participar da campanha é realizado com a  colaboração voluntária dos 
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médicos dermatologistas associados (SBD, 2005). No Brasil, contudo, não há 

recomendação formal para rastreamento populacional do câncer de pele. 

O INCA, no Consenso do Seminário Interno de Prevenção e Controle do 

Câncer – INCA/MS, orienta a prevenção primária aos grupos de maior exposição à 

radiação ultravioleta e aconselha incluir a prevenção primária do câncer da pele na 

abordagem mínima de fatores de risco feita pelos agentes de saúde e médicos de 

saúde da família, contudo, não recomenda o rastreamento populacional 

(NORMAS...,  2002).      

De uma maneira geral, os médicos demonstram pouco conhecimento 

sobre as medidas preconizadas pelos consensos. Tucunduva et al. (2004) 

constataram que apenas 50% dos médicos não-oncologistas atuam em 

conformidade com as recomendações em relação à prevenção do câncer da pele. 

Desta forma, é provável que a prevenção primária do câncer da pele na abordagem 

de fatores de risco a ser realizada pelos médicos de saúde da família seja pouco 

efetuada. Além deste fato, já foram salientados no presente estudo outros possíveis 

fatores que devem dificultar a adesão do paciente idoso à prática do auto-exame da 

pele. 

Embora o rastreamento em âmbito populacional não seja recomendado, a 

identificação de casos na consulta médica apresenta-se como estratégia 

fundamental para redução do impacto das neoplasias cutâneas. Para efetivação 

dessa estratégia, é fundamental que os médicos generalistas, que atuam em nível 

primário de saúde no PSF, estejam preparados para realizar o diagnóstico de câncer 

de pele.  

Deste pressuposto surge a preocupação de que talvez os médicos 

generalistas, que atuam na atenção primária de saúde no PSF, possam não estar 

aptos para realizar diagnósticos de câncer de pele. 

Nesta perspectiva, o presente estudo busca avaliar o desempenho do 

médico generalista na identificação de câncer de pele. A opção por pesquisarmos  

os profissionais de maneiras distintas se justifica pelo interesse de testarmos os dois 

métodos mais descritos na literatura, ou seja, a avaliação do desempenho por meio 

do exame de pacientes e mediante observação de fotografias. 
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A utilização, na metodologia, do exame clínico de pacientes no contexto 

do atendimento ambulatorial, permite uma coleta de dados que possivelmente 

expressam melhor a condição real da atuação do médico sob vários aspectos: 

ambiente para realização do exame, incluindo iluminação, conforto e privacidade, 

tempo disponível para tal atividade e a disposição desse profissional para efetuar o 

exame clínico de toda pele do corpo, bem como a cooperação do paciente com a 

realização do exame. A vantagem desse método em refletir a realidade da atuação 

médica é, porém, prejudicada pela baixa prevalência relativa do câncer de pele, o 

que ocasiona a necessidade de avaliação de grande número de pacientes para que 

possa ocorrer uma lesão a ser identificada. 

Dessa forma, é possível que suscitemos discussão quanto ao número de 

pacientes participantes na presente pesquisa, contudo não podemos  desvalorizar 

os significativos resultados encontrados. É importante destacar toda a limitação para 

realizarmos esta pesquisa em campo, principalmente no que tange ao aspecto da 

avaliação da atuação profissional do médico. Salientamos aqui a dificuldade em 

conseguir a adesão dos profissionais para participarem da pesquisa por este 

método, não tendo tal dado sido quantificado, por não ter sido objetivo do estudo. 

Valem, ainda, esclarecimentos sobre a dificuldade logística em  

encontrarmos o paciente que preenchesse os critérios de inclusão da pesquisa, que 

requisitava a participação somente de pacientes de 60 ou mais anos de idade, que, 

por outro lado, estivessem com consulta agendada com o médico em avaliação, no 

dia determinado para a pesquisa em campo. 

Para que se somassem dez pacientes para cada um dos vinte médicos 

avaliados, foram necessárias de três a sete visitas nossas à UBASF de atuação do 

respectivo médico, totalizando 98 visitas entre dezembro de 2004 e outubro de 2005. 

Tal necessidade foi decorrente de ter havido dias da pesquisa em campo em que 

não foi incluído nenhum novo paciente ao estudo, já que, no referido dia, o médico 

em avaliação não atenderia pacientes com possibilidade de serem incluídos no 

estudo. Além desse fato, é pertinente citar que alguns pacientes que se 

enquadravam nos critérios de inclusão não queriam participar da pesquisa.  

O padrão-ouro de referência utilizado para comparação com os resultados 
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obtidos dos profissionais estudados foi o resultado do exame do médico investigador 

e/ou o exame histopatológico das lesões. É pertinente informar que, dos 14 

pacientes com lesões de câncer de pele, apenas três não compareceram para 

realização do exame histopatológico. Observamos total concordância entre os 

resultados do exame do dermatologista investigador e os exames histopatológicos 

realizados. 

Dentre as trinta e três lesões com diagnóstico falso-positivo de câncer de 

pele atribuídos pelos médicos avaliados, cinco receberam tratamento cirúrgico e 

exame histopatológico, por terem sido consideradas pelo médico investigador como 

possíveis casos de dúvida diagnóstica pelo médico avaliado. As outras lesões com 

diagnóstico falso-positivo não foram confirmadas por exame histopatológico por não 

terem tratamento cirúrgico necessário, sendo assim impossível a realização do 

exame histopatológico da lesão sem a manipulação desnecessária do paciente. 

O método para avaliação do desempenho dos médicos por intermédio de 

fotografias perde em representar a situação clínica real; por outro lado, ganha em 

possibilitar a identificação de maior número de casos de câncer de pele. Tentando 

reproduzir a situação de identificação de câncer de pele no paciente idoso, foram 

selecionadas fotografias que representassem condições clínicas habitualmente 

encontradas em idosos. Ressaltamos que a metade das fotografias utilizadas para 

elaboração da ficha-questionário proveio de lesões encontradas nos pacientes 

idosos examinados durante a avaliação do médico do PSF nas Unidades Básicas de 

Atenção à Saúde da Família. 

Quanto aos resultados, a presente pesquisa verificou uma sensibilidade 

menor do que a maioria dos valores descritos na literatura, no desempenho para 

identificação de casos de câncer de pele por intermédio do exame clínico de 

pacientes.  

Em estudo prospectivo com metodologia semelhante à do presente 

estudo, no qual o exame do médico da atenção primária de saúde foi mensurado 

tomando o exame do dermatologista como padrão-ouro para comparação, foram 

demonstradas uma sensibilidade de 57% (95% IC, 44%; 68%) e uma especificidade 

de 88% (95% IC, 44%; 68%) no exame de médicos não- dermatologistas para a 



 86 

identificação do câncer de pele. As razões de verossimilhança positiva e negativa 

observadas no estudo foram de 4,9 (95% IC, 3,0; 8,3) e 0,48 (95% IC, 0,35; 0,63), 

respectivamente (WHITED et al., 1997). 

Chen et al. (2001), em revisão sistemática da literatura sobre a acurácia 

no diagnóstico de melanoma maligno, encontraram na literatura pesquisada valores 

da sensibilidade do exame por médicos da atenção primária variando de 42,0% a 

100%. Nessa revisão, apenas um estudo foi encontrado referente à especificidade, 

no caso, 98%, enquanto a sensibilidade foi de 81% (MCGEE et al., 1994). É 

importante ressaltar que esse estudo foi realizado por meio do exame de fotografias 

enviadas aos médicos, fato que possivelmente contribuiu para o alto nível do 

desempenho observado, visto que esses profissionais podem ter sido favorecidos 

por maior tempo para exame das fotografias ou para eventuais consultas à literatura 

médica especializada. 

Em estudo recente, foram descritas altas sensibilidades e especificidades 

no diagnóstico do câncer da pele por não-dermatologista. As sensibilidades 

observadas, em relação ao diagnóstico específico das lesões, foram de 89% para 

CBC, 42% para CEC e de 100% para MM. As especificidades do exame foram de 

76% para CBC, 93% para CEC e de 96% para MM (MOFFATT; GREEN; 

WHITEMAN, 2006). Tais valores, salientando um bom desempenho de médicos não-

dermatologistas, podem estar superestimados, visto que todos os profissionais 

participantes do estudo atuam em clinicas de câncer de pele na Austrália, o que 

deve lhes atribuir vasta experiência no manejo dessas patologias.  

Em apenas um trabalho encontrado, foi descrita uma sensibilidade para o 

diagnóstico de câncer de pele semelhante à do presente estudo. Na referida 

pesquisa, Morrison, O’loughlin e Powell (2001), observaram  sensibilidade de 22% 

no diagnóstico do câncer de pele efetuado por médico não dermatologista, quando 

comparado ao exame histopatológico das lesões encontradas nos pacientes. A 

sensibilidade desse exame foi de 54%, quando os diagnósticos atribuídos pelos 

médicos não-dermatologistas foram comparados aos diagnósticos efetuados por 

médicos dermatologistas. Tal diferença pôde ser observada porque os diagnósticos 

dos médicos dermatologistas não concordaram em sua totalidade com os exames 

histopatológicos realizados. 
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Tran et al. (2005) encontraram sensibilidade em torno de 24%, relativa ao 

exame realizado pelo médico generalista, quando comparado ao exame 

histopatológico das lesões, porém, a sensibilidade descrita corresponde ao 

desempenho dos profissionais no diagnóstico de várias dermatoses e não só de 

câncer de pele. Nesse mesmo estudo, quando o padrão de referência utilizado foi o 

exame do dermatologista, a sensibilidade do exame do médico avaliado foi de 42%, 

ressaltando que, no referido trabalho, o diagnóstico atribuído pelos dermatologistas 

não foi confirmado pelo exame histopatológico em todos os casos. 

No estudo em discussão, como já informado, houve total concordância 

entre o exame do médico dermatologista e o exame histopatológico. Desta forma,  a 

comparação da sensibilidade encontrada com os valores de sensibilidade verificados 

nos estudos de Tran et al. (2005) e Morrison, O’loughlin e Powell (2001) deve ser 

feita com os valores referidos que tiveram o exame histopatológico como padrão de 

referência.    

Os médicos residentes em Medicina da Família e Comunidade, também 

atuantes no PSF, foram avaliados por meio do exame de lesões de pele em 

fotografias impressas. A sensibilidade encontrada para o diagnóstico de câncer de 

pele foi superior ao dobro da verificada no exame clínico de pacientes, porém alguns 

detalhes a serem discutidos podem ter superestimado esse valor. 

Não foi objetivo deste estudo comparar o desempenho dos profissionais 

avaliados pelos dois métodos. De acordo com literatura, porém, pode-se concluir 

que o melhor desempenho dos médicos residentes, possivelmente, pode ser 

atribuído ao método pelo qual foram avaliados. Gerbet et al. (1996), por meio do 

exame de lesões em pacientes e também em fotografias, observaram que médicos 

não-dermatologistas falharam em 50% no diagnóstico de cânceres de pele           

não-melanoma e melanoma e demonstraram pior desempenho ao examinar 

pacientes do que ao avaliar fotografias.  

Alguns fatores podem justificar o melhor desempenho dos médicos na 

avaliação de fotografias em relação ao desempenho quanto ao exame clinico de 

pacientes: maior tranqüilidade em proceder à avaliação no momento de uma aula 

em relação a realizá-la no ambiente de uma consulta ambulatorial, maior tempo 
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relativo para análise das fotografias em comparação ao tempo necessário para o 

exame dos pacientes, além do fato de não ser preciso procurar as lesões a serem 

diagnosticadas e a possibilidade de em um só momento serem confrontados com 

várias lesões. Vale salientar que a fotografia pode distorcer as imagens das lesões, 

descaracterizando sinais clínicos importantes para o diagnóstico de câncer de pele, 

como relevo, brilho e textura das lesões. Sob esse aspecto, o desempenho de tais 

médicos poderia ser prejudicado.    

Retomando a comparação com os trabalhos encontrados na literatura, foi 

verificada, por intermédio de uma revisão sistemática de estudos, que em sua 

maioria envolvia a avaliação de slides ou fotografias, uma sensibilidade de 52% no 

exame clínico da pele realizado por médicos não-dermatologistas. É importante 

comentar que foi tomado como base o desempenho no diagnóstico das dermatoses 

em geral, e não só de câncer da pele (FEDERMAN; CONCATO; KIRSNER, 1999). 

Esse aspecto pode ter contribuído para a verificação de uma sensibilidade inferior à 

do presente estudo, visto que, que para maior sensibilidade do exame, seria exigido 

um domínio dos profissionais acerca de maior número de condições dermatológicas.  

Jemec (1999) demonstrou uma sensibilidade de 75% (95% IC, 65%; 

80%), uma especificidade de 70% (95% IC, 68%; 79%) na habilidade dos médicos 

generalistas em diferenciar lesões cutâneas malignas e benignas, mediante a 

observação de slides. Possivelmente o desempenho encontrado foi favorecido pelo 

fato de o estudo ter sido realizado durante um seminário sobre câncer de pele, o que 

deve ter selecionado profissionais com interesse no assunto. Foi observado, nesse 

mesmo estudo, que o desempenho dos profissionais avaliados não teve relação com 

a idade. 

Tal característica também foi observada no presente estudo, que, pelo 

coeficiente de correlação linear de Spearman, verificou a inexistência de correlação 

entre a idade, sexo e/ou tempo de formatura dos médicos residentes e o seu 

desempenho no diagnóstico de câncer de pele.  

O estudo encontrado com metodologia mais próxima à da avaliação dos 

médicos por meio de fotografias desenvolvida na presente pesquisa descreveu uma 

sensibilidade de 72%, uma especificidade de 71% e uma acurácia de 49%. A razão 
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de verossimilhança encontrada foi de 1,5 (BROCHEZ et al, 2001). Tais valores são 

os que mais se aproximam aos do estudo em discussão. 

Apesar de não ser objetivo do presente estudo avaliar o desempenho no 

diagnóstico específico das lesões de câncer de pele, a observação de   

sensibilidades diferentes quanto à detecção dos diversificados casos de câncer de 

pele justifica alguns comentários. O maior número de acertos ocorreu para o 

melanoma com uma sensibilidade média de 87,88%. A sensibilidade média para a 

detecção de CEC foi de 62,12%. E a menor sensibilidade encontrada, de 51,52%, foi 

para os casos de CBC. Este dado é importante para ilustrar o provável despreparo 

dos profissionais para execução do rastreamento do câncer de pele, quando se 

percebe que a menor sensibilidade encontrada foi para a neoplasia cutânea mais 

freqüente. Por outro lado, é possível para que se tenha melhor identificação de 

neoplasia com maior morbidade e mortalidade, visto que as sensibilidades para o 

diagnóstico de CEC e MM foram superiores. 

Para comparação, pode-se observar um estudo recente (TRAN et al., 

2005) que demonstra a sensibilidade no encaminhamento de pacientes com 

suspeita de câncer de pele para o dermatologista. Após confirmação histopatológica 

dos casos referenciados, observou-se uma sensibilidade de 33% para o diagnóstico 

de CBC, 0% para CEC e de 33% para melanoma. Para essa comparação, porém, 

deve ser utilizada apenas a proporção das sensibilidades encontradas, já que os 

valores constantes no presente estudo podem estar superestimados em relação ao 

estudo de Tran et al. (2005)  por terem sido observados pelo exame de fotografias e 

não de pacientes. Como já comentado, a sensibilidade do exame dos médicos é 

melhor quando são avaliadas fotografias em comparação à avaliação de pacientes 

(GERBET et al, 1996). 

Em relação ao desempenho geral dos médicos do PSF na identificação 

de câncer de pele, incluindo os médicos residentes em Medicina da Família e 

Comunidade, observa-se, com exceção de poucos trabalhos, que os parâmetros de 

sensibilidade, especificidade, razão de verossimilhança e acurácia foram inferiores 

aos dos estudos encontrados.  
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Destacamos que, para o diagnóstico de uma doença potencialmente 

grave e tratável como é o caso do câncer de pele, principalmente do melanoma,  

faz-se necessário um exame com alta sensibilidade, pois a ocorrência de um      

não-diagnóstico pode ser desastrosa para o paciente. A verificação de uma 

sensibilidade de 21,4% pelo método do exame de pacientes, na presente pesquisa, 

é uma evidência indiscutível e preocupante de que aproximadamente 80% dos 

casos de câncer de pele não foram diagnosticados pelos médicos do PSF.  

Por outro lado, e não menos importante, é o fato de que, com um valor 

preditivo positivo tão baixo quanto o encontrado pelos dois métodos utilizados na 

avaliação, uma pequena proporção dos casos suspeitos encontrados será de  

câncer de pele, o que poderá sobrecarregar o sistema de saúde, ou, pelo menos, 

ensejar custos desnecessários com biopsias e tratamentos indevidos. 

É possível que a razoável acurácia verificada por meio do exame de 

pacientes seja decorrente da alta concordância entre os casos negativos e os 

diagnósticos negativos efetuados, não sendo assim uma propriedade muito válida 

para avaliar o desempenho do médico do PSF no diagnóstico de câncer de pele. 

As baixas razões de verossimilhança observadas demonstram que a 

identificação deficitária de casos de câncer de pele pelo médico do PSF acrescenta 

muito pouco à probabilidade pré-teste do exame.  

Quanto aos diagnósticos falso-positivos efetuados, é descrito na literatura 

o fato de que médicos não-dermatologistas têm dificuldade em distinguir ceratose 

actínica pigmentada de melanoma. Outras lesões que apresentam dificuldade 

diagnóstica com melanoma incluem ceratose seborreíca pigmentada e carcinoma 

espinocelular (MORRISON; O’LOUGHLIN; POWELL, 2001; IZIKSON et al, 2002). 

Tal dificuldade diagnóstica foi expressa no presente estudo, no qual  80% dos 

diagnósticos falso-positivos de câncer de pele, atribuídos pelos médicos 

investigados, na verdade, eram de lesões de ceratose seborreíca (43,3%), nevos 

(23,3%) e ceratose actínica (13,3%).   

Alguns fatores podem ter contribuído para o desempenho deficitário dos 

médicos avaliados. Como já destacado neste trabalho, a literatura enumera várias 

possíveis barreiras para a identificação de casos de câncer de pele. Fatores 
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descritos, como baixa prioridade do câncer de pele na atenção primária, falta de 

incentivo financeiro para a Medicina preventiva e desvio da atenção para outros 

problemas de saúde não devem se adequar ao presente estudo, por tratar-se de 

ensaio no qual os médicos do PSF foram solicitados a realizar o exame clinico da 

pele dos pacientes ou a análise de fotografias, não dependendo da iniciativa pessoal 

dos médicos para esta prática. Já o tempo inadequado para o completo exame da 

pele possivelmente pode ter afetado o desempenho dos médicos do PSF avaliados 

pelo exame clínico dos pacientes, visto que tais profissionais consultam grande 

número de indivíduos por turno de atendimento, dedicando, assim, pouco tempo 

para o exame de cada paciente. O treinamento inadequado dos médicos para o 

reconhecimento de lesões de câncer de pele e a falta de confiança dos médicos em 

identificar lesões suspeitas, possivelmente, podem ser sugeridos como razão para o 

mau desempenho dos profissionais avaliados por ambos os métodos (WILLIAMS; 

WILLIAMS, 1987;  WENDER, 1995; KIRSNER; MUHKERJEE; FEDERMAN, 1999). 

Corroborando esse pensamento, alguns autores defendem o argumento 

de que o desempenho deficitário dos médicos na identificação de câncer de pele 

pode ser atribuído a um treinamento inadequado na escola médica. Ramsay e 

Weary (1996), em pesquisa às escolas médicas dos EUA, encontraram evidências 

de que, durante a graduação, o tempo médio destinado à educação em 

Dermatologia somava apenas 21 horas, e a maior parte do ensino se dava nos 

primeiros dois anos do ensino médico, ou seja, antes de os estudantes adquirirem 

experiência em Medicina clínica. Além do mais,  verificaram que somente um terço 

dos estudantes teve oportunidade de freqüentar um serviço de Dermatologia.  

Nesse mesmo sentido, Geller et al. (2002) interrogaram estudantes no 

quarto ano de graduação da Boston University School of Medicine, quanto ao seu 

desempenho para identificação de câncer de pele e o treinamento recebido para 

este fim. Mais da metade dos alunos participantes referiu não ter perícia para 

realizar o exame para diagnóstico de câncer de pele. Com relação ao treinamento 

recebido, 28% dos estudantes relatou jamais haver observado um exame de câncer 

de pele, 41% observaram no máximo três exames, 40% não receberam nenhum 

treinamento para o exame do câncer de pele, 46% receberam instruções em, no 

máximo, três oportunidades. Quanto à prática do exame completo da pele, 35% dos 

estudantes responderam que nunca o realizaram e apenas 40% responderam que 
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realizaram no máximo cinco exames. Os autores concluíram que os estudantes 

treinados ou que realizaram o exame para identificação de câncer de pele, em pelo 

menos, uma oportunidade, se consideraram mais hábeis para realizar este exame 

do que aqueles sem essa experiência. 

Em âmbito nacional, um estudo que interrogou os médicos quanto às 

suas práticas de rastreamento para câncer observou que 77,14% dos médicos 

avaliados consideram a própria falta de conhecimento e treinamento como  

importante barreira para o rastreamento do câncer de pele (TUCUNDUVA et al., 

2004). 

Em suma, apesar das limitações próprias de cada método utilizado, 

restou constatado que, provavelmente, os médicos do Programa de Saúde da 

Família não estejam preparados para realizar o rastreamento de câncer de pele. Se 

a busca ativa de casos de câncer de pele merece ser amplamente adotada, a 

efetividade desta estratégia vai depender do aprimoramento na habilidade dos 

médicos do PSF em identificar essas lesões.  
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6  CONCLUSÕES 

 

- O desempenho dos médicos na identificação de câncer de pele foi 

deficiente, fazendo com que uma proporção considerável de pacientes com câncer 

de pele não seja diagnosticada. 

 

- Diante do desempenho dos médicos no diagnóstico de câncer de pele 

observado, não seria recomendável a solicitação de encaminhamento sistemático de 

casos suspeitos, por poder produzir uma sobrecarga dos serviços especializados, na 

medida em que a maioria daqueles encaminhados não seria na realidade câncer de 

pele. 

 

- O desempenho dos médicos na identificação de câncer de pele pode ter 

sido superestimado quando avaliado pelo método com fotografias. 

 

- Quando avaliados por meio de fotografias, os médicos do PSF 

obtiveram maior número de acertos para os casos de melanoma, seguidos pelos 

casos de carcinoma espinocelular e o menor número de acertos se deu para os 

casos de carcinoma espinocelular. Salientamos o despreparo dos profissionais para 

execução de rastreamento do câncer de pele, quando da percepção de que  a 

menor sensibilidade encontrada foi para a neoplasia cutânea mais prevalente. Por 

outro lado, ressaltamos um melhor reconhecimento das neoplasias com maior 

morbidade e mortalidade. 

 

-  Restou evidenciado que as lesões cutâneas benignas que produzem 

maior confusão diagnóstica com o câncer de pele são a ceratose actínica, a 

ceratose seborreíca e os nevos. Estratégias de treinamento poderiam destacar o 

reconhecimento destas lesões e o seu diagnostico diferencial com o câncer de pele. 
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- Não foi verificada correlação entre o desempenho dos médicos 

avaliados com as variáveis como sexo, idade e tempo de formado, investigadas. 

 

- O desempenho deficiente dos médicos pode decorrer da falta de 

treinamento em Dermatologia, mais especificamente em câncer de pele. 

 

- A prevalência de lesões cutâneas associadas à exposição solar em 

idosos atendidos nas UBASF  é relativamente alta. 

 

 

Recomendações  

 

 

- Otimizar o diagnóstico de oportunidade, ou seja, aproveitar o momento 

da consulta de rotina dos pacientes de risco para proceder à busca ativa de casos 

de câncer de pele. 

 

- Aperfeiçoar o treinamento, em Dermatologia, dos médicos do PSF, 

incluindo a abordagem diagnóstica do câncer de pele, com o reconhecimento das 

lesões mais comumente confundidas com câncer de pele.  
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ANEXO A 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA – VISITA INICIAL – DATA _____/_____/_______ 
 

Nome do paciente: ____________________________________________________ 
Idade:______(anos)          Sexo:  (   )Feminino    (   ) Masculino 
Cor:  (    ) Branco    (    ) Pardo   (    ) Negro   (    )  Outra: ______________________ 

 

 
Instruções para o preenchimento: 

 
Marcar com um  X , nas figuras abaixo, os locais onde forem encontradas lesões 
sugestivas de câncer de pele. 
Caso suspeite de algum tipo específico de  câncer de pele, registre este diagnóstico 
no local da lesão encontrada. 

     
MAPEAMENTO DAS LESÕES DERMATOLÓGICAS 
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ANEXO B 
 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA – VISITA INICIAL – DATA _____/_____/______ 
 
Nome do paciente:__________________________________________________ 
Idade:______(anos)          Sexo:  9 Feminino    9 Masculino 
Cor:  (    )  Branco  (    ) Pardo  (    )  Negro   (    )   Outra:_____________________   
 

LESÕES DERMATOLÓGICAS 
 

A  Queratose  Actínica P   Psoriase 
B  Carcinoma Basocelular Q  Queratodermia Palmo-plantar 
C  Celulite / Abcessos R  Rosácea 
D  Outras Dermatoses   S  Queratose Seborreica 
E  Carcinoma Espinocelular T Tinhas da pele (micoses) 
M  Melanoma U  Ulceras de extremidades 
N   Nevos V  Verrugas 
O   Onicomicose  

 

 Instruções para o preenchimento:  
→ Assinalar  com  a letra correspondente as possíveis dermatoses encontradas, nas suas 
respectivas localizações. 
→ Podem ser assinaladas uma ou mais dermatoses na mesma localização anatômica. 
 
MAPEAMENTO DAS LESÕES DERMATOLÓGICAS 
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ANEXO C 
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ANEXO D 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

ESTUDO OBJETIVANDO AVALIAR A ACURÁCIA DO EXAME FÍSICO POR MÉDICOS 
GENERALISTAS NA DETECÇÃO DE  NEOPLASIAS DE PELE EM IDOSOS 

 

           Leia com atenção as informações abaixo e faça qualquer 
questionamento para esclarecer as dúvidas que porventura surgirão. 
 

         Estamos desenvolvendo um projeto de pesquisa com o objetivo de avaliar a 
acurácia do exame físico por médicos generalistas na detecção de neoplasias de 
pele em idosos. Esta pesquisa consiste na realização de exame de pele nas 
consultas de rotina deste centro. 
 
         O exame da pele deverá ser documentado pelo médico generalista com o 
preenchimento de um questionário incluindo perguntas sobre localização e possíveis 
diagnósticos para as dermatoses encontradas. Em seguida ao exame pelo médico 
generalista, todos os pacientes deverão ser reexaminados por um médico 
dermatologista que deverá preencher um igual questionário, para que na seqüência 
do estudo os diagnósticos possam ser confrontados. Ressaltamos  que vossa 
participação, como médico generalista voluntário, dar-se-á por livre e espontânea 
vontade. Vossa aceitação representará importante contribuição para esta pesquisa, 
porém, a não aceitação não vos trará qualquer implicação profissional junto à esta 
instituição.          
 
       Os pacientes terão acesso a qualquer tempo às informações sobre 
procedimentos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para esclarecer 
eventuais dúvidas, e também participarão mediante assinatura de um termo de 
consentimento. 
 
         Os resultados obtidos na pesquisa serão divulgados em publicação científica, 
no entanto, será mantida em sigilo a identidade do voluntário. 
 
        Em caso de qualquer dúvida ou dificuldade poderei entrar contato com qualquer 
dos pesquisadores responsáveis através dos seguintes telefones: 99841892      
(Prof. Dr. João Macedo C. Filho); 99940245 (Sunny Martins Carvalho). 
 
         Eu,___________________________________após ter sido adequadamente 
esclarecido(a) pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, declaro que 
é de livre e espontânea vontade que estou participando, na qualidade de médico 
generalista, do projeto de pesquisa supracitado, de responsabilidade do Prof. Dr. 
João Macedo Coelho Filho - Departamento de Medicina Clínica da UFC e Sunny 
Martins Carvalho, médica dermatologista .            

       Fortaleza, _______ de _______________________________  de __________ 
              
   __________________________________        ___________________________________ 
      Assinatura do médico pesquisador                                   Assinatura  
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ANEXO E 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
NATUREZA E OBJETIVO DO PROJETO 
Estamos desenvolvendo um projeto de pesquisa com o objetivo de avaliar a 
qualidade do exame físico  realizado por médicos generalistas na detecção de 
câncer de pele em idosos e também para identificar as doenças de pele mais 
comuns em idosos. 
Foi planejado coletar e analisar os dados sobre o exame de pele de 200 pacientes 
atendidos nas Unidades Básicas de Saúde da Família do município de Fortaleza. 
Os dados relativos ao exame físico de cada paciente serão anotados em duas fichas 
semelhantes, uma a ser preenchida pelo dermatologista e outra pelo médico 
generalista participante do projeto. 
 

CONFIDENCIALIDADE 
Caso você aceite participar, deverá ser examinado pelo médico generalista e em 
seguida pelo médico dermatologista. As fichas para o registro de seu exame serão 
identificadas apenas pelas suas iniciais e data de nascimento (idade). Assinando 
este documento você estará consentindo que os dados do seu exame sejam 
anotados e façam parte da avaliação das doenças de pele mais comuns nos idosos 
atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e também na avaliação da detecção do 
câncer de pele no idoso. 
 
PARTICIPAÇÃO 
Você pode fazer as pergunta que quiser sobre o projeto, a qualquer momento. 
Sua participação é voluntária. Você pode decidir não participar, e esta decisão não 
afetará as suas consultas ou tratamentos médicos habituais. 
 
TERMO DE PARTICIPAÇAO E ASSINATURAS 
Eu li as informações acima e entendi o propósito do projeto. Eu tive a oportunidade 
de fazer perguntas e todas as perguntas foram respondidas. Ao assinar este 
documento eu dou meu consentimento para ser um participante deste projeto. Eu 
recebi uma cópia deste documento. 
                                                                                                                              
___________________________________________________________________ 
NOME DO PACIENTE                              ASSINATURA                           DATA 
 
Eu, abaixo assinado, expliquei todos os detalhes relevantes deste projeto para o 
paciente e forneci-lhe uma cópia assinada e datada deste documento. 
 
___________________________________________________________________ 
Nome da pessoa que aplicou o consentimento     Assinatura                    DATA   
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ANEXO F 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
ESTUDO OBJETIVANDO DETERMINAR A ACURÁCIA DO EXAME FÍSICO POR 

MÉDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA NA DETECÇÃO DE 
NEOPLASIAS DE PELE EM IDOSOS. 

 
 
NATUREZA E OBJETIVO DO PROJETO 
 

         Estamos desenvolvendo um projeto de pesquisa com o objetivo de avaliar a 
acurácia dos médicos residentes em saúde da família na detecção de neoplasias de 
pele em idosos.Esta pesquisa consiste em diagnosticar lesões de câncer de pele 
através da visualização de fotografias impressas, obtidas de pacientes atendidos em 
ambulatórios das Unidades Básicas de Saúde do Município de Fortaleza-Ceará e de 
Atlas Dermatológico. 
 
CONFIDENCIALIDADE 
 

Caso você aceite participar, deverá responder a um questionário composto de 
perguntas simples e objetivas, e de figuras para avaliação. Os resultados obtidos na 
pesquisa serão divulgados em publicação científica, no entanto, será mantida em 
sigilo a identidade do voluntário. 
  
PARTICIPAÇÃO 
 

Você pode fazer as pergunta que quiser sobre o projeto, a qualquer momento. 
Sua participação é voluntária. Você pode decidir não participar, e a não aceitação 
não vos trará qualquer implicação. 
 
TERMO DE PARTICIPAÇAO E ASSINATURAS 
 

Eu li as informações acima e entendi o propósito do projeto. Eu tive a oportunidade 
de fazer perguntas e todas as perguntas foram respondidas. Ao assinar este 
documento eu dou meu consentimento para ser um participante deste projeto. Eu 
recebi uma cópia deste documento. 
 

                                                                                                                              
___________________________________________________________________ 
NOME DO MÉDICO PARTICIPANTE                   ASSINATURA              DATA 
 
Eu, abaixo assinado, expliquei todos os detalhes relevantes deste projeto para o 
médico participante e forneci-lhe uma cópia assinada e datada deste documento. 
 
___________________________________________________________________ 
Nome da pessoa que aplicou o consentimento     ASSINATURA              DATA 
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