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INTRODUÇÃO
A metástase cutânea (MC) pode ser a primeira
manifestação de uma neoplasia oculta. As lesões
cutâneas podem indicar importantes sinais que revelam
a existência de neoplasias internas, antes mesmo de se
manifestarem em seu órgão de origem. As
manifestações clínicas dessas lesões podem simular
diversas condições dermatológicas benignas as quais,
sem conhecimento e suspeição clinica, serão
conduzidas inadequadamente, comprometendo ainda
mais o prognóstico do paciente. Segue um caso de
características inespecíficas levando à investigação
diagnóstica.
APRESENTAÇÃO CLÍNICA DO CASO
Paciente feminina, 53 anos, referiu nódulos dolorosos
no couro cabeludo há 3 anos. Na história pregressa,
relatou retirada de várias lesões cutâneas na face, tórax
e dorso da mão esquerda, sem diagnóstico. Negava
outras morbidades ou tabagismo. Ao exame
dermatológico do couro cabeludo, observaram-se 3
nódulos normocrômicos, de aspecto perláceo, de
tamanhos variados (0,3 – 1,0 cm), bordas bem
delimitadas, presença de telangectasias e alopecia na
lesão. O exame anatomopatológico apresentou
evidências de neoplasia de pequenas células pouco
diferenciadas e a imunohistoquimica foi consistente com
carcinoma
de
pequenas
células
de
origem
neuroendócrina. A paciente foi encaminhada para
serviço terciário, onde foram encontrados múltiplos
nódulos no pulmão, pâncreas e lesões líticas nos ossos.
DISCUSSÃO
Metástases cutâneas de neoplasia maligna de órgãos
internos e tecidos moles são incomuns. São mais
frequentes em indivíduos idosos e do sexo masculino, a
incidência é de 5,3%; em 0,8% são a primeira
manifestação da doença e geralmente implicam doença
avançada e baixa sobrevida, média de 6 meses após o
diagnóstico. O intervalo entre o diagnóstico da
malignidade primária e desenvolvimento de metástase
de pele é em média de 36 meses. Apresentam a mesma
distribuição por sexo que as lesões primárias. O sítio
primário mais comum, no sexo masculino, é o pulmão,
enquanto, nas mulheres, corresponde à mama e ao
pulmão (nessa ordem). O tipo histopatológico mais
frequente é o adenocarcinoma, onde observa-se
acúmulo de células neoplásicas na derme sem contato
com a epiderme. As lesões cutâneas podem apresentarse de diferentes formas, sendo mais frequentes os
nódulos de consistência pétrea, aderentes a planos
profundos, indolores, da cor da pele ou discretamente
eritematosos, com ou sem ulcerações e com
crescimento rápido. A maioria ocorre em locais próximos
ao tumor primário e a apresentação mais comum são
nódulos indolores e firmes. Tumores que comumente
metastatizam para a pele incluem o carcinoma
broncogênico, hipernefroma, câncer de mama,
melanoma maligno, carcinoma de estômago e ovário.

Qualquer parte do tegumento poder ser afetada por
metástases, as localizações mais frequentes são a parede
abdominal anterior, seguida pelo tórax, face, pescoço, couro
cabeludo e periferia.
Várias entidades dermatológicas podem simular MC, como
rash, eritema, induração local, melanoma, ceratoacantoma,
nódulos e massas palpáveis e os estudos revisados
evidenciaram suspeita médica em aproximadamente 55% dos
casos. Geralmente, o diagnóstico de MC não tem impacto na
evolução clínica, porém em alguns casos, estas lesões
podem ser a primeira evidência de malignidade, e, nessa
situação, pode ser crucial para o prognóstico.

CONCLUSÃO
A pele usualmente representa o estágio terminal de uma
doença maligna, limitando a sobrevida do paciente. As
metástases cutâneas num carcinoma de pulmão primário são
pouco frequentes e apresentam uma incidência estimada
inferior a 5%, podendo ser subdiagnosticadas ou
diagnosticadas erroneamente. É de extrema importância a
suspeição clínica e investigação criteriosa, na tentativa de
melhorar o prognóstico e a qualidade de vida dos pacientes
Na suspeita de metástase, todo rastreamento clínico deve ser
preconizado, sendo a anamnese e o exame físico os passos
iniciais e mais importantes.

Nódulos da cor da pele, com leve eritema, no couro cabeludo
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