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O melanoma é uma forma grave de cancro de pele que 
resulta do crescimento descontrolado das células 
pigmentadas da pele. Se não for tratado, pode ser fatal.1

O melanoma, uma vez metastizado, pode ser muito 
difícil de tratar. Apesar de se terem registado avanços 
significativos nos anos mais recentes, a esperança de 
vida permanece baixa.

Cerca de 50% dos doentes com melanoma 
metastático têm uma mutação chamada BRAF 
V600.5 O gene BRAF mutado pode ficar 
anormalmente ligado, levando ao crescimento 
celular descontrolado e consequentemente ao 
crescimento do cancro.6,7

O melanoma metastático 
é uma forma avançada 
de melanona que se 
espalhou (metastizou) 
para outras
partes do corpo.

novos caso de
melanoma em 2020.3

Mais
de  320 000

pessoas morreram de
melanoma em 2020, em
todo o mundo.4

Mais
de 

História
familiar

Melanoma
de extensão
superficial

Melanoma
 nodular

Melanoma
acral

lentiginoso

Melanoma
sobre lentigo

maligno

"Caroços" duros
sob a pele

Gânglios
inchados

ou dolorosos

Falta de ar Dores
ósseas

Fígado aumentado
ou perda
de apetite

Dores
cabeça e/ou
convulsões

Quimioterapia Terapia-alvo ImunoterapiaPerda
de peso

Fadiga ou
fraqueza

Exposição
solar

Pele clara
e sensível

Sardas
e sinais

Idade

 50 000

A compreensão dos mecanismos específicos da 
doença contribui para a  melhoria dos resultados 
dos doentes com melanoma metastático através 
duma abordagem personalizada do tratamento.18
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