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Declaração de conflitos de interesse 

•  Não tenho conflitos a declarar nesta apresentação. 



Neoplasia rara - conceito 

•  União Européia – doença rara é qualquer doença que afete 

menos que 5 pessoas/10.000 habitantes 

•  Doença órfã – pela raridade, pouco interesse do mercado em 

pesquisar e desenvolver tratamento  

•  Câncer raro – afeta <2/100.000 pessoas/ano 



Neoplasia – o que é câncer? 

•  Grupo heterogêneo de doenças caracterizadas, em comum, por 

crescimento autônomo e desordenado de células do corpo, 

com capacidade de invadir os limites do tecido em que se 

situam, atingir estruturas adjacentes, alcançar a corrente 

sanguínea e se desenvolver em órgão distante (metástase). 



Neoplasia – o que é câncer? 

Nature Reviews 
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Neoplasia – o que é câncer? 

Epitelial
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Mesenquimal

Imagem microscópica de 
intestino 

Cortesia do Dr. Heinrich Seidler - Laboratório Brasiliense 



Neoplasia – o que é câncer? 



Neoplasia – tratamento 

•  Pilar do tratamento (maioria): cirurgia 

•  Terapias adjuvantes 

•  Terapias neoadjuvantes 

•  Tratamento de doença avançada ou metastática 



Neoplasia – fases para aprovação de 
tratamento 



Neoplasia rara - limitações 

•  Deficiência e retardo no diagnóstico; 

•  Pouco conhecimento sobre a história natural da doença; 

•  Difícil acesso a tratamento adequado e especialistas; 

•  Número limitado de estudos clínicos devido a pequeno número 

de pacientes; 

•  Pouco interesse do mercado em desenvolver tratamento novo 

ou eficiente. 

Schaefer R. Rare tumors. 2012 Apr 12; 4(2) 



Carcinoma de células de Merkel - 
epidemiologia 

•  Carcinoma neuroendócrino bastante raro – alto grau 

•  Incidência anual de 0,6/100.000 (Estados Unidos, 2013) 

•  Idade mediana ao diagnóstico: 76 anos 

•  Muito raro abaixo dos 50 anos 

•  Confusão diagnóstica com outros tumores neuroendócrinos 

metastáticos para derme  

Hughes, Curr Derm Rep 2014, 3:46-53 
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Carcinoma de células de Merkel– fatores de 
risco 

•  Associação com exposição raios solares UVB 
•  Localizado preferencialmente no couro cabeludo, face e 

pescoço 
•  infecção por Merkel Cell Poliomavirus (DNA virus) 

•  MCP: prevalente em 80% da população 
•  Associação com imunodeficiência 

Feng, Sci 2010,319:1096-1100 



Carcinoma de células de Merkel– 
apresentação clínica 

Lesão com 0,5 – 2,5 cm 



Merkel cell carcinoma – Patologia 

Microscopia 
•  Tumor dérmico ou subcutâneo  

•  Neoplasia monótona de células pequenas  
•  Difusamente infiltrativa 

•  Altamente proliferativo (elevado número de mitoses) 
Imunohistoquimica 
•  CK20 
•  NSE, CD56  

•  Cromogranina, sinaptofisina (variáveis) 
•  KI67% elevado (>50%) 



Carcinoma de células de Merkel– microscopia 



Albores-Saavedra, J Cutan Pathol 2010, 37:20-27 

Carcinoma de células de Merkel– prognóstico 



Estadio I-II (65 – 70%) 
•  Ressecção local com margem de 2-3 cm 

•  Cirurgia de Mohs – áreas nobres 
•  Descartar metástase in-transit 
•  LNS obrigatório – 20-30% com LN comprometido 
•  Tratamento adjuvante 

•  Radioterapia (redução de recorrência local) 
•  Quimioterapia (controverso) 

Estadio III (25%) 
•  Dissecção LN 
•  Radioterapia NCCN, 2017 

Carcinoma de células de Merkel– tratamento 



•  Envolvimento linfonodal preferencial (60%) 
•  Distância 

•  Abdominais e retroperitoneais 
•  Metástase in-transit e pele 

•  Metástase visceral: figado, pulmão e osso (30%) 
•  Neoplasia agressiva  

Kouzmina, Acta Radiol 2017, 6:1-7  

Carcinoma de células de Merkel–metástases 



NEJM 2016,374:2542-2552 



NEJM 2016,374:2542-2552 



JFB, 84 anos, masculino 

18/10/2013 – Lesão em couro cabeludo. Biópsia: Neoplasia maligna de células redondas 
e padrão sólido invasiva em derma e tecido adiposo subcutâneo, que pode corresponder 
a CARCINOMA NEUROENDÓCRIONO (CARCINOMA DE CÉLULAS DE MERKEL). Margem 
cirúrgica comprometida 

18/12/2013 - 1ª Ampliação de Margem: positiva;  

25/01/2014 - 2ª Ampliação de Margem: CARCINOMA DE CÉLULAS DE MERKEL invasivo 
em derme e tecido adiposo subcutâneo. Margem cirúrgica focalmente comprometida 
pela neoplasia na profundidade. Margens laterias livres. 

03/2014 - RT Leito Operado (cicatriz) em couro cabeludo: 16 frações de 3Gy; dose total 
48Gy. 



JFB, 84 anos, masculino 

4/2014 – início de observação 

09/2014 – Recorrência extensa em todo corpo, sintomático (dor e perda de peso). 

30/09/2014: FDG PET-CT: Múltiplas lesões nodulares hipermetabólicas esparsas 
(subcutâneas e cavidade abdominal) e linfonodais. 



JFB, 84 anos, masculino 

PETCT-Ga68 

FDG-PETCT 



JFB, 84 anos, masculino 

Nov/14 a 12/01/2015 - Cisplatina + Irinotecano com resposta clínica completa 

02/2015 - Recidiva em região inguinal esquerda e ilíaca posterior esquerda - Radio 
cirurgia. 

12/ 2015: Nova progressão de doença nas lesões retroperitoneais e do mesentério  



JFB, 84 anos, masculino 



JFB, 84 anos, masculino 

14/12/2015 - 21/03/2016 Cisplatina + irinotecano pós 4 ciclos (resposta parcial) 

26/07/2016 - início de Everolimus 10 mg/dia (manutenção) 

09/2016 – Nova progressão de doença linfonodal, confirmada por biópsia  

29/09/16 a 27/10/16 - 2 ciclos de Paclitaxel D1, D8 a cada 21 dias com progressão de 
doença peritoneal. 

12/11/2016 a Jan/2017 - Etoposideo 50 mg VO 1x/d com resposta parcial 



JFB, 84 anos, masculino 

•  35 centros de pesquisa ao redor do mundo (USA, Europa, Austrália, Asia) 

•  88 pacientes 
•  33% dos pacientes com regressão da doença, e resposta duradoura 
•  Aprovação rápida pelo FDA  



JFB, 84 anos, masculino 

•  Programa de acesso expandido da medicação Avelumab, no Brasil 

•  23/02/2017 - Inicio de Avelumab 10 mg/Kg 

 - Pós 3 aplicações: resposta clínica completa 

•  17/10/2017 – Sem evidência de doença  



Neoplasias raras 

Importância da pesquisa  

Esforços conjuntos de:  

•  clínicos,  
•  cirurgiões,  
•  patologistas 
•  equipe multidisciplinar,  
•  universidades,  fomento à pesquisa, 
•  apoio governamental (alianças entre países), 
•  políticas públicas, 
•  indústria farmacêutica, 
•  organizações de pacientes. 



brenda.gumz@gmail.com 
(61) 30447205 

Obrigada! 


