Melanoma Uveal - uma progressão (in)esperada?
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Introdução
O melanoma uveal é o tipo de tumor maligno primário mais comum do olho (85% dos melanomas oculares). Tem origem nos melanócitos localizados em qualquer
parte do trato uveal e, em 85 a 90% dos casos, envolve a coroideia.
Trata-se de uma patologia com incidência estável nas últimas 3 décadas, em homens e mulheres, mas com elevados níveis de mortalidade associados.
A doença metastática é comum (50%), e envolve normalmente fígado, pulmão, osso, rim e cérebro, apesar das terapêuticas cada vez mais eficientes.
As metástases cutâneas são uma manifestação rara da doença, mesmo em casos de doença avançada.

Objectivos
Apresentação de caso clínico de doente com melanoma da coroideia com metástase cutânea, após 20 anos livre de doença

Caso Clínico
IDENTIFICAÇÃO:
-Doente caucasiana, 55 anos, ECOG 0;
-Sem antecedentes pessoais/familiares relevantes;
-Sem hábitos tabágicos ou alcoólicos.

Diagnóstico de melanoma da coroideia direita em Julho de 1997, submetida a
enucleação (pT2aNx cM0-estadio IIa), com alta da consulta em 2004.

Livre de doença até Junho de 2017, quando foi detetado nódulo na coxa
direita, removido cirurgicamente.
O relatório anatomopatológico da lesão de 6.5x4.5x3cm, confirmou presença
de metástase de melanoma, BRAF wild type.
Realizou TAC de estadiamento, que revelou gânglio inguinal homolateral
positivo.
Analiticamente não apresentava alterações relevantes-LDH normal.
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Após consulta de decisão terapêutica, iniciou Pembrolizumab no dia
28/07/17.
Realizou PET 18F-DG de re-estadiamento após 10 ciclos, em Abril de 2018
(fig. 1), que revelou captação aumentada de FDG no peri-ísquion direito e no
músculo tibial anterior homolateral e lesão nodular na base pulmonar
esquerda sem actividade metabólica.
PET de reavaliação em Novembro de 2018 (fig. 2) não identificou lesões de
novo sugestivas de doença metabólica ativa e ávida para FDG.

Fig 2.

Resultados
Doente em remissão completa desde Novembro de 2018. Em Janeiro de 2019, suspendeu por opção própria o tratamento, após 22º ciclo de Pembrolizumab. Mantém
vigilância trimestral, com bom estado geral e sem alterações analíticas (LDH normal).

Conclusões
Os dados mais recentes descritos na literatura sugerem que a maior parte das recurrências no melanoma da coroideia ocorrem nos primeiros 10 anos após o
tratamento inicial. As metástases tardias são uma manifestação rara da doença.
A doença metastática envolve normalmente fígado, pulmão, osso, rim e cérebro, sendo a metastização cutânea tardia uma entidade rara, mas descrita em alguns
casos na literatura.

