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RESUMO
A incidência do câncer de pele tem aumentado em vários países nos últimos anos. Tal fato vem sendo alvo de preocupação 

das autoridades de saúde pública e muitas campanhas de prevenção e diagnóstico precoce têm sido realizadas nos 

últimos anos. A mortalidade aumentou nas populações brancas de ambos os sexos, em várias partes do mundo. O 

objetivo deste estudo foi analisar as características clínicas, epidemiológicas e histológicas das neoplasias de pele no 

Hospital Universitário de Campo Grande, MS. Foram analisados 1526 arquivos do laboratório de Anatomia Patológica 

da mesma instituição, referentes ao período de 1993 a 2004, com relação à identificação do paciente (idade, sexo), 

ao quadro clínico (localização cutânea) e a os laudos anátomo-patológicos (histologia e margens cirúrgicas). A maioria 

dos dados foi condizente com o encontrado na literatura: prevalência no sexo masculino (59,38%), predominando na 

faixa etária acima de 60 anos (60,54%). Com relação à topografia, 31% eram lesões em cabeça e 4,53% em tronco, no 

sexo masculino e 23,77% em cabeça no sexo feminino. Com relação a histologia e topografia, a maioria dos Carcinoma 

Espinocelular (CECs) localizavam-se no terço inferior de face e lábios (37,65%), os Carcinoma Basocelular (CBCs), nos 

dois terços superiores da face (83,25%) e os Mieloma Múltiplo (MM), nos membros (57,14%). As margens cirúrgicas 

apresentavam-se livres em 81,25% dos casos. Os diagnósticos foram estabelecidos por 14 médicos da instituição, sendo 

dois deles especialistas em dermatologia e doze oncologistas. Isso se deve ao fato da instituição ser considerada um 

hospital de referência, sendo então os portadores de neoplasia cutânea encaminhados, com pelo menos uma suspeita, 

ao serviço especializado. O fundamental é preconizar o diagnóstico precoce e a prevenção primária, especialmente por 

meio de programas de educação em saúde.

Palavras-chave: Neoplasia. Margem cirúrgica. Tipo histológico.
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1 INTRODUÇÃO

Das neoplasias malignas existentes, a de 

pele é a mais freqüente. Muitas poderiam ser 

evitadas se medidas de prevenção fossem aplicadas 

a tempo. Quando detectado precocemente esse 

tipo de neoplasia, ele apresenta alto percentual de 

cura (SAMPAIO; CARDOSO, 2000).

A neoplasia de pele (NP) é mais comum 

em indivíduos com mais de 40 anos, sendo 

relativamente raro em crianças e negros, com 

exceção daqueles que apresentam doenças 

cutâneas prévias ou alterações genéticas 

(SAMPAIO; CARDOSO, 2000).

Neoplasia cutânea é conceituada como o 

crescimento anormal e descontrolado das células 

que compõem a pele. Essas células dispõem-se 

formando camadas e, dependendo da camada 

afetada, apresentam-se os diferentes tipos de câncer. 

Os mais comuns são o carcinoma basocelular (CBC), 

o carcinoma espinocelular (CEC) e o melanoma 

maligno (MM) (SAMPAIO; CARDOSO, 2000).

A taxa de mortalidade por NP vem 

aumentando nas populações de pele branca, de 

ambos os sexos, em várias partes do mundo. Os fatores 

de risco em ordem de importância são: sensibilidade 

ao sol pele clara, exposição excessiva ao sol, história 

prévia ou familiar de NP, nevo congênito, maturidade 

(idade maior que 15 anos), imunodepressão, 

xeroderma pigmentoso, nevo displásico, lentigo 

maligno, ceratose solar, telangiectasia facial, elastose, 

presença de sardas na infância, trabalho rural e 

predisposição genética (SAMPAIO; CARDOSO, 

2000; MENDONÇA, 1992).

A evidência de que as pessoas de pele clara 

têm maior pré-disposição para o desenvolvimento 

desse tipo de câncer é fortalecida pelo coeficientes de 

ocorrência em populações de raça negra e amarela, 

que são inferiores às da raça branca (SAMPAIO; 

CARDOSO, 2000; MENDONÇA, 1992).

Pode-se estabelecer uma relação entre a 

cor da pele e o risco de desenvolvimento de NP 

utilizando-se a classificação de Fitzpatrick (tabela 

1). São propensos a carcinogênese os tipos de 

pele I e II, se houver história de queimadura solar 

prévia; o tipo III, sem história de queimadura solar 

prévia e os tipos IV, V e VI não são fatores de risco 

para NP (SAMPAIO; CARDOSO, 2000).
TABELA 1 - Classificação da cor da pele de Fitzpatrick.

Tipo Característica

I sempre queima, nunca bronzeia

II sempre queima, bronzeia levemente

III
raramente queima, bronzeia 

moderadamente
IV nunca queima, bronzeia facilmente

V nunca queima, bronzeia intensamente

VI pele negra
Fonte: Sampaio, 2000.

A presença de sardas na infância como fator 

de risco ainda não é consenso na literatura. Alguns 

autores defendem que elas são importante fator 

de risco para o carcinoma basocelular, enquanto 

outros afirmam serem carcinogênicas apenas para 

o melanoma (sampaio; CARDOSO, 2000).

A relação entre as neoplasias cutâneas 

e a exposição solar ainda não foi totalmente 

esclarecida, não parecendo ser direta, como 

no caso dos outros tumores de pele não-

melanocíticos. Sugere-se que essas neoplasias 

estejam relacionadas a exposições solares 

intermitentes intensas, especialmente antes dos 20 

anos, ou seja, muita exposição solar na infância e 

pouca na vida adulta (sampaio; CARDOSO, 2000; 

Mendonça, 1992). 

O trabalho rural, cujos hábitos de lazer 

e de atividades esportivas ao ar livre, favorece 

enormemente a exposição solar no Brasil. Por 

outro lado, a grande miscigenação de etnias no 
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país dilui, em parte, o risco de ter pele clara, 

originária da raça branca (Mendonça, 1992).

O CBC e CEC são as neoplasias 

mais freqüentes da pele e estão diretamente 

relacionadas com exposições solares freqüentes 

ao longo dos anos em pessoas de pele clara. 

As lesões ocorrem principalmente nas áreas 

mais fotoexpostas como face, pescoço, dorso, 

antebraços e mãos. Já o MM, o mais agressivo 

e temido entre os cânceres da pele, tem sido 

também relacionado a exposições solares intensas, 

com queimaduras solares dolorosas e com bolhas, 

durante a infância, o que traz fundamental 

importância aos cuidados especiais com as 

crianças e adolescentes. O risco do melanoma não 

se restringe somente à exposição solar e às pessoas 

de pele clara, porque apesar de raro, ele pode 

acometer pessoas de pele morena e até negros 

(sampaio; CARDOSO, 2000).

No Brasil, as informações epidemiológicas 

sobre a doença são limitadas, tanto em âmbito 

regional como em nível nacional (PINHEIRO et 

al., 2003; sampaio; CARDOSO, 2000). 

Jervis e Muñoz (2004) estimam que 

53.600 casos de melanoma maligno sejam 

diagnosticados ao ano, nos Estados Unidos, e que 

aproximadamente 7.400 dos indivíduos evoluem 

com êxito letal. Relatam que tanto a incidência 

como a mortalidade tem aumentado em média 

2% desde 1960 e que o risco de desenvolvimento 

de melanoma, naquele país, é igual para homens 

e mulheres, sendo que as mulheres desenvolvem 

o melanoma com maior freqüência nas 

extremidades e os homens na superfície torácica. 

Associam o desenvolvimento dessa neoplasia ao 

fator p16/CDKN24, localizado no cromossomo 

qp21, com mutação no gen p16 em mais de 25% 

dos casos estudados.

O aspecto mais importante é o diagnóstico 

precoce, com finalidade de evitar o surgimento de 

lesões pré-malignas e sua evolução para câncer. 

Medidas preventivas devem ser adotadas sempre, 

como o uso de filtro solar desde a infância, auto-

exame em busca de lesões que não curam e 

alterações em nevos, que devem ser examinados 

seguindo o esquema denominado ABCDE 

(Assimetria; Bordas irregulares; Cor acentuada 

ou de várias tonalidades, pontos escuros ou halo 

eritematoso; Diâmetro aumentado; Elevação da 

lesão) (sampaio; CARDOSO, 2000).

Pela grande controvérsia com respeito à 

existência do nevo displásico ou nevo de Clark, 

e a unificação de critérios entre os pesquisadores 

e especialistas que estudam os tumores da pele, 

Espinoza et al. (2003) analisaram os critérios 

morfológicos (simetria, nidos, maduração, fibrose, 

melanina e proliferação) e citológicos (número de 

mitoses, heterotipia nuclear, necrose, inclusões 

e relação núcleo/citoplasma) apresentados com 

maior freqüência na literatura, realizando um 

estudo cego simples em um universo de 50 casos 

de nevo displásico. Concluíram que são parâmetros 

necessários e suficientes à diferenciação do nevo 

de Clark com melanoma, a simetria, os nidos, a 

maduração, a fibrose, a melanina, o número de 

mitoses, a heterotipia nuclear e a relação núcleo/

citoplasma (sampaio; CARDOSO, 2000).

O CBC é o câncer de pele mais comum, 

sendo potencialmente curável por não produzir 

metástases. Pode se manifestar sob a forma de 

uma pápula com superfície perlácea ou de uma 

ferida que não cicatriza. A severidade do CBC se 

manifesta dependendo do tipo histolológico e da 

localização do tumor, sendo mais agressivo em 

locais como pálpebras, nariz, orelhas e outros, 

onde a exérese operatória tende a ser mais 
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complexa em função do acesso e do resultado 

estético (sampaio; CARDOSO, 2000).

O CEC é o segundo tipo mais comum de 

câncer da pele, também potencialmente curável, 

ele pode causar invasão de tecidos adjacentes e 

levar até a morte. Pode se apresentar como uma 

placa endurecida, área descamativa ou crostosa 

ou ainda como uma ferida. Geralmente são 

lesões que sangram com facilidade ou que não 

cicatrizam. O CEC pode aparecer sobre áreas de 

cicatriz de queimadura antigas. Pode ser removido 

com cirurgia ambulatorial em suas fases iniciais 

(SAMPAIO; CARDOSO, 2000).

O MM tem como sintomas o aparecimento 

de lesões cutâneas pigmentadas, com mais de 0,6cm 

de diâmetro, assimétricas, com bordos irregulares, 

apresentando crescimento e alteração de cor, 

ulceração ou sangramento. A coloração pode variar 

do castanho-claro passando por vários matizes, 

chegando até a cor negra (melanoma típico) ou 

apresentar área com despigmentação (melanoma 

com área de regressão espontânea) (GON, MINELLI; 

GUEMBAROVSKI, 2001).

O crescimento ou alteração da forma 
é progressivo e  faz-se no sentido horizontal 
ou vertical. Na fase de crescimento horizontal 
(superficial), a neoplasia invade a epiderme, 
podendo atingir ou não a derme papilar superior. 
No sentido vertical, o seu crescimento é acelerado 
por meio da espessura da pele, formando 
nódulos visíveis e palpáveis (GON, MINELLI; 

GUEMBAROVSKI, 2001).

Além dos parâmetros epidemiológicos, 
o melanoma possui outros fatores prognósticos, 

tais como:

a) Índice de Breslow (estadiamento 

vertical): representa a espessura 

tumoral e é considerado na 

atualidade o melhor atributo preditivo 

isolado para o acompanhamento 

clínico do paciente. É reconhecido 

como a medida “padrão-ouro” 

para a estratificação dos pacientes 

em relação ao risco de desenvolver 

metástases. Portadores de lesões com 

espessua  inferior a 0,75mm possuem 

prognóstico excelente, ao contrário 

daqueles com lesões de espessura  

superior a 3mm. É classificado em: Tis 

(in situ), TI (até 0,75mm), TII (de 0,75 

até 1,5mm), TIII (de 1,5 até 3mm), 

TIV (de 3 até 4mm) e TV (acima de 

4mm). (ABAD Et Al. 2004); 

b) índice de invasão de Clark (nível de 

invasão): estágio I, lesões intra-

epidérmicas e epitélio anexial; estágio 

II, invasão até a derme papilar; estágio 

III, preenche toda a derme reticular, 

sem a invadir; estágio IV, invasão da 

derme reticular; estágio V, invasão 

da hipoderme (GON, MINELLI; 

GUEMBAROVSKI, 2001).

O tratamento operatório é o mais indicado; 

a radioterapia e a quimioterapia podem ser utilizadas 

como coadjuvantes dependendo do estágio do 

câncer.  Quando há metástase, o MM é incurável na 

maioria dos casos. (PINHEIRO et al., 2003). 

A estratégia de tratamento para a doença 

avançada deve ter então como objetivo aliviar 

os sintomas e melhorar a qualidade de vida do 

paciente (PINHEIRO et al., 2003).

Considerando-se os aspectos expostos, 

julgou-se importante a realização do estudo 

das características clínicas, epidemiológicas e 

histológicas das neoplasias de pele, utilizando 

banco de dados do Hospital Universitário da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na 

cidade de Campo Grande, MS, discutindo-se suas 

formas de apresentação, diagnóstico, prognóstico 

e tratamento, além de medidas de prevenção.
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2   MATERIAIS E MÉTODOS

Para determinar a prevalência das 

neoplasias cutâneas, entre os tumores malignos 

de pele, em pacientes atendidos em um hospital 

terciário da rede pública do Estado de Mato 

Grosso do Sul, foi realizado um estudo transversal, 

a partir de dados obtidos nos registros do arquivo 

do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (NHU/UFMS), com análise dos 

laudos de melanomas malignos, do período de 

janeiro de 1993 a dezembro de 2004. 

Dos prontuários foram coletados dados 

referentes à identificação do paciente (idade, sexo) 

e referentes ao quadro clínico (queixa e duração, 

localização cutânea). Outros dados (histopatologia 

e margem cirúrgica) foram coletados dos laudos 

anatomo-patológicos. 

Os dados coletados foram tabulados e 

submetidos à análise percentual simples.

3   RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram pesquisados arquivos de 1526 

lâminas histológicas cadastradas no Laboratório de 

Anátomo-Patologia do NHU/UFMS, referentes ao 

período compreendido entre janeiro de 1993 a 

dezembro de 2004. DesSes, 1376 eram de neoplasias 

de pele e possuíam prontuários correspondentes, 

sendo os demais excluídos da pesquisa.

Dos prontuários foram coletados dados 

referentes à identificação (idade, sexo, cor da pele) 

e ao quadro clínico (localização cutânea). Dos 

laudos da histopatologia foram coletados dados 

referentes à histologia e às margens cirúrgicas.

Com relação ao sexo, observou-se maior 

incidência em indivíduos do sexo masculino 

(59,38%) (tabela 2).

Os resultados obtidos no NHU/UFMS em 

relação ao sexo estão de acordo com os obtidos 

por Queiroga et al. (2003) que determinaram 

a prevalência do melanoma cutâneo primário, 

entre os tumores malignos de pele, em pacientes 

atendidos em um hospital secundário da rede 

pública do Distrito Federal, em um estudo 

transversal, a partir de dados obtidos nos registros 

do arquivo do Serviço de Anatomia Patológica 

TABELA 2 - Distribuição dos casos de neoplasia cutânea quanto a sexo, cor e ano do diagnóstico no NHU/UFMS, 
Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Sexo 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Masculino 52 72 79 63 73 36 85 73 77 64 63 80 817

Feminino 36 56 55 26 59 33 46 44 54 57 47 46 559

Total 88 128 134 89 132 69 131 117 131 121 110 126 1376
Fonte: NHU/UFMS, 2004.

TABELA 3 - Distribuição dos casos de neoplasia cutânea quanto a idade e sexo, diagnosticados no NHU/UFMS, Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul.

Sexo <30 anos 30-60 anos >60 anos Total

Masculino 15 285 517 817

Feminino 15 228 316 559

Total 30 513 833 1376

Fonte: NHU/UFMS, 2004.
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do Hospital Regional de Sobradinho, no período 

compreendido entre fevereiro de 1993 e fevereiro 

de 2000.  A idade média dos portadores desse 

tumor foi 46 anos, com predomínio em indivíduos 

da raça branca e do sexo masculino. 

Quanto à idade, observou-se que 2,18% 

dos indivíduos diagnosticados no NHU/UFMS 

possuíam menos de 30 anos e 60,54% mais 

de 60 anos. A média de idade dos pacientes 

diagnosticados foi de 62±15 anos(tabela 3).

Blanco et al. (2004) observaram em uma 

casuística de 20 anos que o câncer de pele vem 

aumentando na mesma velocidade que a camada de 

ozônio vem diminuindo, facilitando a ação deletéria 

dos raios solares ultravioletas sobre a pele humana. 

Verificaram que o melanoma maligno foi a terceira 

forma neoplásica mais comum, logo após os carcinomas 

escamocelular e basocelular, respectivamente, 

instalando-se preferencialmente nas regiões corporais 

mais expostas ao sol (cabeça e pescoço) de mulheres 

na faixa etária entre 60 e 69 anos.  

No NHU/UFMS, a topografia da 

lesão não apresentou clara predominância na 

população estudada, sendo marcada em apenas 

TABELA 4 - Distribuição dos casos de neoplasia cutânea quanto a topografia da lesão, sexo e idade, diagnosticados no 
NHU/UFMS, Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Localização
Sexo          Idade

TotalMasculino Feminino <30 anos  30-60 anos >60 anos

Cabeça 153 92 3 107 135 245

Pescoço 5 4 1 5

Tórax 6 2 1 7 8

Dorso 7 1 6 1 1 8

Membros superiores 6 8 5 2 14

Membros inferiores 4 3 6 1 7

Total 181 106 9 110 173 287
Fonte: NHU/UFMS, 2004.

TABELA 5 - Distribuição dos casos de neoplasia cutânea quanto a topografia da lesão, sexo e idade, diagnosticados no 
NHU/UFMS, Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Localização CEC CBC MM Outros Total

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino

2/3 superior de face 17 5 59 47 1 129

1/3 inferior da face 17 1 3 2 23

Lábios NE 9 5 3 6 23

Face NE 10 3 30 23 1 2 69

Pescoço 3 2 5

Tórax 2 1 3 1 7

Dorso 3 5 1 1 10

Membros superiores 2 2 4 3 2 1 14

Membros inferiores 3 2 1 1 7

Total 66 19 109 82 3 4 4 287

CEC: carcinoma espinocelular; CBC: carcinoma basocelular; MM: melanoma maligno; NE: não especificado; outros: 
neurofibroma, disgerminoma e carcinoma nodular ulcerado.

Fonte: NHU/UFMS, 2004.
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20,86% dos pacientes pesquisados, sendo 53,31% 

de localização em cabeça e 4,53% em tronco, no 

sexo masculino. No sexo feminino, 23,77% das 

lesões localizavam-se na cabeça. As lesões cefálicas 

foram mais prevalentes em indivíduos com idade 

superior a 60 anos; as lesões de tronco foram em 

indivíduos com menos de 30 anos de idade e as 

lesões localizadas nos membros predominaram na 

faixa etária dos 30 aos 60 anos (tabela 4).

Nos laudos anátomo-patológicos estudados, 

poucos traziam o dado de comprometimento 

das margens cirúrgicas (8,14%). Dessas, 81,25% 

apresentavam-se livres, apesar de elas possuírem 

menos de 1cm do bordo da lesão (tabela 6).

Os diagnósticos de NP, no NHU/

UFMS, foram estabelecidos por 14 médicos da 

instituição, sendo dois deles especialistas em 

dermatologia e doze oncologistas. Isso se deve 

ao fato de a instituição ser considerada um 

Hospital de referência, sendo então os portadores 

de neoplasia cutânea encaminhados, com pelo 

menos uma suspeita, ao serviço especializado.

Silva et al. (2001), em trabalho 

semelhante realizado em Cuba, durante os anos 

de 1988 a 1997, estudou a incidência do câncer 

de pele (excluindo-se os casos de melanoma), 

segundo idade, sexo e a província residencial. Em 

1997, foram diagnosticados 22.202 novos casos 

de neoplasias, sendo que os de pele ocupavam o 

segundo lugar (14,59%), perdendo apenas para os 

de pulmão. Os tipos histológicos mais freqüentes 

foram o CBC (78,70%) e CEC (21,29%). A 

prevalência no sexo masculino foi de 75,93%. 

Apesar das diferenças constitucionais e ambientais 

entre  Brasil e Cuba, os dados foram semelhantes 

em todos os aspectos.

A Campanha Nacional de Prevenção ao 

Câncer de Pele (2004) realizada pelo Ministério 

da Saúde em conjunto com a Sociedade Brasileira 

de Dermatologia avaliou 1022 pessoas que 

procuraram voluntariamente os serviços de saúde 

para orientações e condutas necessárias. Desses, 

61,6% eram mulheres; 66,7% de pele branca; 

20% com exposição ao sol com proteção e 1,6% 

sem exposição; 7,2% com história pregressa de 

câncer de pele e 15,6% com história familiar. A 

grande maioria (70,9%) foi motivada a procurar 

as unidades e realizar o exame pelos meios de 

comunicação mais utilizados pela população 

brasileira (televisão e rádio).

Tucunduva et al. (2004) avaliaram o nível 

de informação e as atitudes preventivas em uso 

corrente pelos médicos, enviando questionários 

para 120 médicos não oncologistas que lidam 

diretamente com pacientes adultos, obtendo 

resposta de 58,3% deles. As práticas preventivas 

para os cânceres mais comuns (mama, colo de 

útero, próstata, colorretal e pele não-melanoma) 

Tabela 6 - Distribuição dos casos de neoplasia cutânea quanto a margem cirúrgica, sexo e idade, diagnosticados no 
NHU/UFMS, Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Mergem
Sexo

Masculino         Feminino

Idade

<30 anos         30-60 anos        >60 anos
Total

Livre 79 12 33 58 91

Comprometida 13 8 1 8 12 21

Não consta 725 539 29 472 763 1264

Total 817 559 30 513 833 1376
Fonte: NHU/UFMS, 2004.
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foram analisadas e comparadas com as 

recomendadas pelos consensos adotados (Instituto 

Nacional do Câncer, Sociedade Americana 

de Cancerologia e Força-Tarefa Canadense). 

Observaram que a maioria das práticas (45%) 

não se adequou a nenhum deles. Sobre possíveis 

barreiras para o adequado exercício da prevenção 

do câncer, 82% consideram falta de agentes 

educadores em saúde para a população, 77% 

citaram pouco conhecimento ou treinamento e 

70%  falta de verba para custear exames. 

Abad et al. (2004) compararam os 

resultados de 70 procedimentos de citologia 

esfoliativa com os laudos da histopatologia, em 

tumores de indivíduos com idade superior a 

dezesseis anos, de ambos os sexos, no período 

entre janeiro e dezembro de 2000, obtendo 

uma taxa de sensibilidade de 88% e taxa de 

especificidade de 50% para a citologia esfoliativa. 

Em função de seus resultados, recomendaram 

o procedimento de citologia esfoliativa para o 

diagnóstico precoce das neoplasias de pele, por 

ser um método de fácil realização, rápido e de 

baixo custo. 

Monkada et al. (2004) recomendam que 

seja evitada a exposição solar direta, que seja 

realizado um auto-exame de pele mensalmente 

e uma consulta com médico dermatologista 

anualmente, que se use roupas pouco 

transparentes (como as confeccionadas com 

tecido de algodão) e de cores claras,  acessórios 

como chapéus, sombrinhas e óculos escuros, que 

se faça proteção direta da pele com produtos que 

contenham filtros solares e, se for possível, quese 

alterações dos horários de trabalho para períodos 

em que a exposição solar seja diminuída.

4 CONCLUSÃO

O perfil clínico, epidemiológico e 

histopatológico do paciente portador de neoplasia 

cutânea, atendido no Hospital Universitário da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 

entre 1993 e 2004, corresponde ao indivíduo do 

sexo masculino, com idade média 62 anos, pele 

branca, cuja lesão predomina na face e couro 

cabeludo, potencialmente curável com a excisão 

cirúrgica, mesmo com margens inadequadas.

O diagnóstico precoce e a prevenção 

primária constituem as armas de maior importância 

para aumentar as taxas de sobrevida da doença. Esses 

objetivos podem ser alcançados com programas 

de educação em saúde. À população deve-se 

ensinar como reconhecer os sinais e sintomas dos 

cânceres de pele e a realizar o exame periódico 

com profissional capacitado, assim como orientá-

los quanto ao uso de chapéus, roupas adequadas e 

cosméticos de proteção solar, pelo risco da exposição 

aos raios ultravioletas, considerado o principal fator 

etiológico da doença. 

Os profissionais de saúde devem ser 

treinados para reconhecer as lesões suspeitas, que 

devem ser submetidas à biópsia. Só assim, pode-se 

esperar redução na incidência das neoplasias de pele 

e no índice de mortalidade em razão da doença.
ABSTRACT
The incidence of the skin cancer has been increasing at 
several countries in the last years. Such fact comes being 
of concern of the authorities of public health and a lot 
of prevention campaigns for earlier diagnosis have been 
accomplished in the last years. The mortality increased 
in the white populations of both sexes, in several parts 
of the world. The objective of this study was to analyze 
the clinical, epidemic and histological characteristics 
of the skin melanoma in the University Hospital of 
Campo Grande, MS. 1526 files of the laboratory of 
Pathological Anatomy of the same institution were 
analyzed, referring to the period from 1993 to 2004, 
with relationship to the patient’s identification (age, 
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sex), to the clinical aspects (cancer location) and the 
pathological aspects (histology and surgical borders). 
Most of the data was similar with found in the literature: 
prevalence in the males (59,38%), prevailing in the age 
group older than 60 years (60,54%). With relationship 
to the location, 31% were lesions on the head and 
4,53% on the body, in males and 23,77% on the head, 
in females. About histology and topography, most of the 
CECs were located on lower face and lips (37,65%), 
upper face (83,25%) and members (57,14%%). The 
surgical borders were free from cancer in 81,25% of the 
cases. The diagnostics were made by 14 doctors of the 
institution, two dermatologists and 12 oncologists. It is 
convenient to mention that the service of the hospital is 
reference in the treatment of malign tumors and many 
patients are guided in advanced graded of development. 
The fundamental is to stimulate the earlier diagnosis 
and the primary prevention, especially through health 
education programs.
Keywords: Neoplasia. Chirurgic board. Histologic type.
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