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Resumo !
Introdução: O aumento da esperança de vida nas últimas décadas fez aumentar a percentagem de doenças associadas com o 

envelhecimento, nomeadamente as doenças oncológicas. Os tumores cutâneos são os tumores mais frequentes, representando pelo menos 

40% de todas as neoplasias no ser humano. O objectivo deste trabalho é fazer uma revisão teórica sobre os tumores cutâneos malignos mais 

frequentes nos idosos. Material e métodos: Foi realizada uma revisão teórica sobre os tumores cutâneos malignos mais frequentes nos idosos, 

abordando a etiopatogenia, a epidemiologia, o tratamento, a recorrência e as formas de prevenção. Resultados: Os tumores cutâneos 

malignos mais frequentes nos idosos são o Carcinoma Basocelular, o Carcinoma Espinhocelular e o Melanoma. Os principais factores de risco 

para o desenvolvimento de melanoma são semelhantes aos dos tumores cutâneos não melanoma (carcinomas basocelular e espinhocelular): 

exposição solar crónica (mas também exposições agudas intensas), exposição a alcatrão, arsénio ou radiação ionizante, história familiar de 

tumores cutâneos, estados de imunodepressão e fototipos I e II de Fitzpatrick. O tratamento padrão de todos os tumores cutâneos malignos é 

a excisão cirúrgica, com margens de segurança. No melanoma, a quimioterapia adjuvante está recomendada apenas em casos de alto risco e 

o esvaziamento ganglionar profilático não está indicado. Discussão e Conclusão: O facto de o envelhecimento ocorrer de forma diferente de 

indivíduo para indivíduo é um tópico de discussão e investigação muito interessante na medida em que a descoberta dos factores que regulem 

esta diferença de comportamento poderá ser a chave para o elixir da juventude. A variedade de tratamentos disponíveis revela não só, a 

inexistência de uma forma totalmente eficaz mas também, o papel fundamental da prevenção. 

Palavras-chave: Tumores cutâneos, idoso, neoplasias da face ! !
Abstract !
Introduction: The increase of the life expectancy in recent decades has increased the percentage of diseases associated with aging, including 

oncological diseases. Skin tumors are the most common tumors, representing at least 40% of all malignancies in humans. The aim of this work 

is to perform a theoretical review of the most common malignant skin tumors in the elderly. Material and methods: A theoretical review of the 

most common malignant skin tumors in the elderly was conducted addressing the etiology, epidemiology, treatment, and relapse prevention 

methods. Results: The most common cutaneous tumors in the elderly are Basal Cell Carcinoma, Spinocellular Carcinoma and Melanoma. The 

main risk factors for developing melanoma are similar to those of non-melanoma skin tumors (basal cell carcinomas and spinocellular 

carcinoma ): chronic sun exposure (but also intense acute exposure), exposure to tar, arsenic or ionizing radiation, family history of skin tumors, 

states of immunosuppression and Fitzpatrick skin types I and II. The standard treatment for all malignant skin tumors is surgical excision with 

safety margins. For melanoma, adjuvant chemotherapy is recommended only in cases of high risk and prophylactic lymph node dissection is 

not indicated. Discussion and Conclusion: The fact that aging occurs in a different ways from individual to individual is a very interesting topic of 

discussion and research. The discovery of the factors governing this difference in behavior may be the key to the youth elixir. The variety of 

available treatments reveals not only the absence of a fully effective treatment option but also the crucial role of prevention. 

Keywords: Skin tumors; elderly; facial tumors. !
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Introdução  !
O aumento da esperança de vida nas 

últimas décadas fez aumentar o número de 
indivíduos com mais de 65 anos e por 
conseguinte, a percentagem de doenças 
associadas com o envelhecimento também 
aumentou. As pessoas não envelhecem todas 
da mesma forma: enquanto alguns envelhecem 
de forma “saudável” outros há, que sofrem com 
o aparecimento de doenças, nomeadamente, 
doenças oncológicas. 

Os principais agentes carcinogénicos da 
pele são: químicos (alcatrão ou arsénico), as 
radiações (ultravioleta tipo B [UVB] e ionizante), 

o calor radiante e alguns vírus (papiloma vírus 
humano 16 e 18 e os retrovírus). 

São vários os factores que contribuem 
para o aparecimento mais frequente de 
fenómenos carcinogénicos entre os idosos, tais 
como o prolongado tempo necessário para o 
desenvolvimento destes fenómenos, alterações 
moleculares que mimetizam a carcinogénese e 
que estão relacionadas com a idade e 
alterações da homeostase que promovem a 
progressão de fenómenos carcinogénicos. 

Os factores que contribuem para o 
desenvolvimento de tumores cutâneos são a 
redução da densidade de melanócitos e a 
alteração da resposta inflamatória às agressões 
sofridas pela derme. 

A decisão terapêutica depende de factores 
como a esperança de v ida est imada, 
comorbilidades associadas, estado nutricional 
ou apoio social e familiar. Enquanto que aqueles 
com múltiplas co-morbilidades ou que não são 
capazes de perceber qual o tratamento a que 
serão sujeitos deverão ser tratados de forma 
conservadora; indivíduos com bom estado 

funcional e mental beneficiam de um tratamento 
equivalente ao da população jovem. 

Os tumores cutâneos podem ser 
classificados como benignos ou malignos. Os 
tumores benignos mais frequentes são: nevo 
m e l a n o c í t i c o , q u e r a t o s e s e b o r r e í c a , 
queratoacantoma, dermatofibroma, nevo de 
Becker e quisto epidermóide. Os tumores 
malignos subdividem-se, genericamente, em 
melanoma maligno ou tumores malignos não-
melanoma.  

Os tumores malignos não-melanoma 
(TCNM) mais frequentes são o carcinoma 
basocelular (CBC) e o carcinoma espinhocelular 
(CEC). Outros tipos menos frequentes são o 
c a r c i n o m a d e c é l u l a s d e M e r k e l , 
angiossarcoma, linfoma cutâneo e metástases 
cutâneas. 

Existem ainda lesões designadas pré-
mal ignas, como a queratose act ín ica, 
radiodermite crónica, corno cutâneo, doença de 
Bowen, eritroplasia de Queyrat, leucodisplasia 
ou o nevo displásico que, apesar de serem 
lesões benignas, têm potencial para progredir 
para tumores malignos. 

Epidemiologia 

Os tumores cutâneos são os tumores mais 
frequentes, representando pelo menos 40% de 
todas as neoplasias no ser humano. Os tumores 
cutâneos são mais frequentes em indivíduos 
com fototipos I e II de Fitzpatrick e nas 
populações que vivem perto do equador. Os 
tumores malignos, por sua vez, são mais 
frequentes em áreas anatómicas mais expostas 
ao sol.  

Aproximadamente 53% das mortes 
relacionadas com tumores cutâneos ocorrem 
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em indivíduos com mais de 65 anos, o que 
e s t á d e a c o r d o c o m h i p ó t e s e d e a 
fotocarcinogénese devida à exposição solar (e 
em particular, aos raios UVB), ser um processo 
contínuo e cumulativo. Para além disso, a 
redução da densidade de melanócitos que 
ocorre com o envelhecimento, permite uma 
maior penetração da radiação UVB, causando 
um dano mais extenso e mais profundo. 

Tumores cutâneos não-melanoma 

Representam cerca de 50% dos tumores 
cutâneos que são diagnosticados por ano, nos 
EUAaaa. Os dois tipos mais frequentes de TCNM 
são o CBC e o CEC. 

Carcinoma Basocelular 

É um tumor maligno composto de células 
semelhantes às da camada basal da epiderme, 
de crescimento lento, capaz de destruição local 
(invadindo cartilagem, osso, nervo ou pulmão) e 
que raramente origina metástases. É mais 
frequente em indivíduos de pele clara (em 99% 
dos casos ocorre em indivíduos de origem 
caucasiana), olhos azuis, cabelo loiro ou ruivo e 
com história de exposição solar crónica (mas 
também exposições agudas intensas ou 
exposições intermitentes), exposição a alcatrão, 
arsénio ou radiação ionizante, história familiar 
d e t u m o r e s c u t â n e o s e e s t a d o s d e 
i m u n o d e p r e s s ã o ( H I V, X e r o d e r m a 
pigmentosum) É raro antes dos 40 anos e mais 
frequente nos homens, embora as mulheres 
tenham uma probabilidade três vezes maior de 
desenvolver CBC nas extremidades. É o mais 
comum de todos os tumores cutâneos malignos, 
podendo representar até cerca de 75-80% dos 
TCNM. A forma morfológica mais frequente é a 
lesão nodu la r. A lesão tem aspec tos 

morfológicos típicos que a tornam facilmente 
identificada. Existe uma notável variedade de 
apresentações clínicas, mas o aspecto 
característico é um nódulo translúcido, de 
superfície lisa, brilhante, “perolada” ou rosada, 
com telangiectasias, cujo centro pode, 
eventualmente, ulcerar. Setenta e cinco a 85% 
dos CBC ocorrem na extremidade cefálica e 
destes, 25-30% no nariz (ver Fig. 1). Algumas 
áreas são consideradas de “risco” pela 
facilidade de acesso a estruturas intracranianas: 
canto interno do olho, sulco nasogeniano, região 
pré ou retro-auricular. Pacientes com CBC 
apresentam um risco de cerca de 50% de 
desenvolver outro TCNM secundário em 5 anos 
e um risco três vezes maior de melanoma. 

O tratamento padrão das lesões é a 
excisão total com margem de segurança - 2 a 3 
mm em lesões até 10mm, 5mm em lesões 
maiores, 7-10 mm em lesões difusas, infiltrativas 
ou de l im i t es i nde f i n i dos . Em á reas 
cosmeticamente sensíveis como a face ou em 
lesões de grandes dimensões em que não é 
possível o encerramento directo, está 
recomendada a reconstrução dos defeitos com 
retalhos locais (ver Fig 2). Formas alternativas 
de tratamento são a curetagem (para lesões 
superficiais ou descamativas), electrocirurgia 
(em lesões superficiais com <6mm, em especial 
lesões do pavilhão auricular), criocirurgia (azoto 
líquido, para lesões superficiais e de limites bem 
definidos), cirurgia micrográfica de Moh’s (para 
tumores infiltrativos ou recorrentes), fototerapia 
dinâmica, destruição com laser CO2 ou agentes 
citotóxicos (fluorouracilo). A recorrência pode 
surgir no espaço de 4 a 12 meses após o 
tratamento. 

O acompanhamento deve ser efectuado, 
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pelo menos, durante 5 anos, com 

ava l iações ao 2º , 6 º e 12º meses e 
posteriormente, a cada 6 meses. 

Existe uma entidade nosológica bem 
definida, síndrome do nevu basocelular ou 
síndrome de Gorlin, que é uma doença 
autossómica dominante de penetrância variável, 
caracterizada por múltiplos CBC palmoplantares 
e lesões extracutâneas (quistos odontogénicos 
mandibulares, anomalias ósseas do crânio e 
coluna vertebral), com ínício na infância e  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

adolescência. Os pacientes apresentam 
um fácies característico: abaulamento frontal, 
implantação nasal alargada e hipertelorismo.  

Carcinoma Espinhocelular 

É o segundo tipo mais frequente de tumor 
cutâneo após o CBC, representando cerca de 
20% dos TCNM. É mais frequente em homens, 
em indivíduos com mais de 55 anos (60 anos é 
a  idade média de aparecimento).

Página 18 
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Fig 1: Caso 1 - Carcinoma basocelular - pré-operatório 

Fig 2: Caso 1 - Carcinoma basocelular - pós-operatório
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Desenvolve-se a partir dos queratinócitos, de 
evolução lenta, localmente mais agressivo que o 
CBC. Existem algumas lesões consideradas 
pré-cancerosas (formas de carcinoma in situ): 
queratose actínica (QA), queilite actínica, 
leucoplasia, doença de Bowen (DB) e 
e r i t r o p l a s i a d e Q u e y r a t . A s q u a t r o 
apresentações clínicas mais frequentes são: 
QA, DB, queratoacantoma (ver figs. 3 e 4) e 
CEC invasivo. Os factores de risco para CEC 
são semelhantes aos do CBC. Para além dos 
a g e n t e s c o r r e l a c i o n a d o s c o m o 
desenvolvimento de CBC, outros agentes mais 
frequentemente associados ao desenvolvimento 
de CEC são alguns vírus oncogénicos (HPV), 
terapias com UVA e psoralenos (PUVA), 
t r a u m a t i s m o s p r é v i o s , “ f r o s t b i t e ” e 
imunossupressão crónica. Pode também ter 
origem em lesões cutâneas sujeitas a 
inflamação crónica, lupus eritematoso, herpes, 
psoríase ou dermatite de estase crónica. É mais 
frequente em áreas foto-expostas de forma 
crónica (por oposição à exposição intermitente 
ou aguda intensa observada no CBC ou no 
melanoma), tais como o dorso das mãos e 
antebraços, face, lábio inferior, hélice do 
pavilhão auricular e região do decote. As lesões 
de QA não tratadas têm potencial de se  

!
!
!
!
!
!
!

tornarem invasivas. Está demonstrado que o 
CEC com origem em lesões de QA raramente 
metastiza (0,5-3%). No entanto, lesões de CEC 
de novo, têm um potencial de metastização 
entre 7-17%. As lesões de CEC com origem em 
c icat r izes de queimaduras, lesões de 
osteomielite ou úlceras crónicas têm um a taxa 
de metastização entre 20-40%. 

O tratamento padrão é a excisão cirúrgica, 
em particular para lesões recorrentes, de grande 
dimensões ou formas agressivas (ver Figs 5 e 
6). É recomendado o esvaziamento ganglionar 
terapêutico na presença de adenomegálias 
palpáveis no exame objectivo e profilático 
quando se trata de CEC em zonas não expostas 
ao sol ou com origem em úlceras crónicas. As 
lesões in situ ou de pequenas dimensões 
(<10mm) podem ser tratadas com curetagem, 
electrocirurgia, cr iocirurgia ou cirurgia 
micrográfica de Moh’s (em áreas onde se prevê 
que a cirurgia possa causar grande deformidade 
cosmética, como as pálpebras, nariz ou orelha). 
A aplicação tópica de fluorouracilo é eficaz na 
QA, no CEC e no queratoacantoma. A 
radioterapia estará indicada em recidivas pós-
operatórias, tumores irressecáveis, muito 
infiltrativos, mal diferenciados ou com invasão 
perineural.
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Fig 3: Caso 2 - Queratoacantoma - pré-operatório
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Fig 4: Caso 2 - Queratoacantoma - pré-operatório 

Fig 5: Caso 2 - Queratoacantoma pós-operatório 

Fig 6: Caso 2 - Queratoacantoma pós-operatório 
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A recorrência ou metastização da doença, 
após o tratamento, deve ser investigada, uma 
vez que 70% das recorrências, metástases ou 
aparecimento de outros tumores primários, 
surgem nos pr imeiros 2 anos após o 
diagnóstico. O seguimento deve ser feito a cada 
3 meses durante 5 anos. 

!
Melanoma maligno 

O melanoma maligno (MM) é um tumor 
cutâneo altamente maligno, que se desenvolve 
a partir dos melanócitos; a grande maioria na 
pele, mas também no olho, SNC ou tubo gastro-
intestinal e provavelmente, resultando de uma 
estimulação exagerada por luz UV. Metastiza 
por via linfática ou sanguínea para o pulmão, 
cérebro, fígado, ossos ou pele. Um terço surge 
em associação com nevus pré-existentes (nevus 
melanocítico, displásico ou congénito gigante). 
As formas clinicopatológicas mais frequentes 
são: superficial, nodular, lentigo maligno 
melanoma e lentiginoso acral. 

A incidência na Europa é cerca de 
9/100,000 habitantes/ ano. É muito raro antes 
dos 20 anos, mas a sua incidência aumenta na 
população idosa. Os idosos podem apresentar 
qualquer uma das 4 formas mais frequentes, 
mas podem ser também afectados por outras 
formas (que são raras nas populações mais 
jovens). 

A forma mais frequente (quer em jovens 
quer em idosos) é o melanoma superficial 
(MS), que representa cerca de 60% de todas as 
variantes, com proporções maiores após os 45 
anos e ainda maiores na oitava década de vida. 
O melanoma nodular (MN) é duas vezes mais 

frequente no homem, mais frequente após os 40 
anos e pode representar cerca de 15% de todos 
os MM na população acima dos 70 anos. O 
lentigo maligno melanoma (LMM) ocorre 
apenas em populações idosas (idade média de 
aparecimento 65 anos), representando entre 
5-15% dos MM nos idosos; pode apresentar um 
crescimento radial lento, durante 10-15 anos. O 
melanoma lentiginoso acral (MLA) apesar de 
ser mais raro (representa apenas 1-2% dos MM 
nos idosos), é mais frequente em indivíduos 
com mais de 65 anos e manifesta-se por lesões 
na planta dos pés e na palma das mãos que 
podem ser confundidas com verrugas ou 
hematomas sub-ungueais e podem permanecer 
latentes durante vários anos. Outras formas de 
MM que são mais frequentes entre os idosos 
são as formas não cutâneas: ocular, genital e 
mucosas. 

Habitualmente são lesões assintomáticas 
mas em idosos podem ulcerar ou sangrar. 

Os factores de risco são semelhantes aos 
dos TCNM: indivíduos caucasianos, com 
fototipos I e II de Fitzpatrick, sujeitos a 
exposição solar intensa aguda (com formação 
de ves í cu las po r que imadura so la r ) , 
especialmente em idade jovem e os utilizadores 
de equipamentos de bronzeamento artificial 
antes dos 30 anos. 

Além destes factores de risco, estão ainda 
em risco de desenvolver MM aqueles indivíduos 
com nevus melanocíticos benignos com 
diâmetro superior a 7mm ou em número 
superior a 50. Também é factor de risco a 
presença de nevus displásicos e de síndrome 
de nevus displásicos (onde o risco de MM é de 
cerca de 100%). Nevus congénitos com 
diâmetro superior a 20cm (quando adultos) 
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apresentam um risco de 5-15% de 
desenvolver MM. 

O diagnóstico do MM é feito por uma 
inspecção cuidada, auxiliada por fotografia 
corporal total e dermatoscopia. A fotografia 
permite comparar e avaliar a evolução das 
lesões e é o método apropriado na maioria dos 
doentes. Em situações de nevus displásicos ou 
outras lesões de d i f íc i l d iagnóst ico a 
dermatoscopia ou microscopia são métodos 
mais apropriados e podem melhorar a precisão 
do diagnóstico de MM em 90-95%. O 
diagnóstico definitivo só é possível com estudos 
histopatológicos, através da análise da 
arquitectura tecidular. 

As características macroscópicas mais 
importantes de uma lesão suspeita, de acordo 
com a European Society for Medical Oncology 
(ESMO), são: Assimetria, Bordos irregulares, 
Cor heterogénea, Diâmetro >6mm, Evolução ou 
a l t e r a ç ã o d a c o r ( p a r t i c u l a r m e n t e o 
escurecimentos) e Elevação ou alteração 
recente da dimensão (ABCDE). 

Após o diagnóstico é essencial fazer o 
estadiamento, pois este será determinante do 
tipo de tratamento e do prognóstico. O 
estadiamento é feito de acordo com os critérios 
do American Joint Committee for Cancer TNM 
Melanoma Staging. Além do exame físico os 
pacientes devem fazer um estudo laboratorial, 
imagiológico (que pode incluir TC torácica, 
abdominal e cerebral, cintigrafia óssea) e 
pesquisa de gânglio sentinela. 

Em relação ao estadiamento, está 
demonstrado que os pacientes idosos se 
apresentam no diagnóstico inicial com lesões 
mais espessas e ulceradas, enquanto que os 

mais jovens, habitualmente, apresentam lesões 
com espessura <0,1mm. É também mais 
frequente que pacientes idosos apresentem 
doença metastática no momento do primeiro 
diagnóstico, o que pode estar relacionado com a 
dificuldade que estes pacientes têm de fazer o 
auto-exame (por dificuldades de acuidade visual 
ou problemas reumatológicos que limitem a 
mobilidade). 

O prognóstico é pior em pacientes com 
mais de 60 anos e do sexo masculino, 
provavelmente devido à apresentação de 
tumores em estadios avançados da doença, no 
momento do diagnóstico. Os MM da cabeça e 
pescoço (mais f requentes em idosos) 
apresentam também p ior prognóst ico, 
comparativamente com os MM do tronco (mais 
frequentes nos jovens). Os factores histológicos 
de pior prognóstico são o crescimento vertical e 
a ulceração (mais frequentes nos idosos). 
Simultaneamente, as formas mais agressivas 
(MN, MLA e melanoma genital) são mais 
frequentes nos indivíduos idosos. Por todas 
estas razões, os indivíduos idosos apresentam 
pior prognóstico e progressão mais rápida da 
doença. 

O tratamento de primeira linha é a excisão 
cirúrgica da lesão. Para lesões in situ deve 
respeitar-se uma margem de segurança de 
5-10mm; lesões com estadiamento TNM T1 
devem ser excisadas com margens de 10mm e 
as lesões mais espessas com margens de 
2-3cm. A cirurgia micrográfica da Moh’s está 
indicada em áreas cosmeticamente sensíveis, 
em que se revela importante preservar o 
máximo de pele saudável adjacente à lesão 
(face, dedos, genitais). 

O esvaziamento ganglionar profilático não 
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está indicado. A pesquisa de gânglio 
sentinela está indicada na presença de um 
índice de Breslow >0,75mm, Breslow <0,75 mas 
nível de Clark IV ou na presença de lesões 
ulceradas. Em pacientes idosos, a biópsia do 
gânglio sentinela permanece controversa. 

A quimioterapia adjuvante (com IL-2 ou 
IFN-alfa 2b) está recomendada em MM de alto 
risco (TNM T4 ou N1) que foram excisados, 
especialmente quando há invasão ganglionar. 

O MM metast izado é considerado 
incurável e por isso, há indicação apenas para 
tratamento paliativo. A cirurgia está indicada em 
situações que resultem numa melhoria da 
qualidade de vida ou em lesões únicas e 
sintomáticas (cérebro, vísceras ou pele). Outra 
hipótese é a radioterapia, com resultados 
equivalentes à cirurgia, sendo os tratamentos 
razoavelmente bem tolerados por pacientes 
idosos. 

Ainda não foi demonstrada a eficácia dos 
agentes biológicos no tratamento do MM. 

Não existe actualmente consenso sobre a 
frequência do follow-up. Existem algumas 
recomendações, de acordo com a espessura do 
tumor e o estadiamento. Nos casos de MM 
invasivo a ESMO recomenda um exame clínico 
a cada 3 meses durante 2 anos e depois a cada 
6-12 meses durante 3 anos, para MM locais e 
com espessura < 1,5mm. Noutras situações o 
follow-up continuará até aos 10 anos após o 
primeiro diagnóstico (há relatos de recorrência 
mais de 10 anos após o diagnóstico). O exame 
físico padrão deverá incluir examinação cuidada 
da cicatriz cirúrgica, toda a pele e palpação dos 
grupos ganglionares locais, palpação hepática e 
esplénica. O exame físico guiará a posterior 

necessidade de exames complementares, tais 
como testes de função hepática, LDH, 
hemograma ou radiografia do tórax. 

!
Prevenção 

A elevada prevalência e incidência dos 
tumores cutâneos demonstra a sua relevância 
como problema de saúde públ ica e a 
importância da prevenção, quer primária, quer 
secundária. A prevenção primária tem como 
objectivo alertar a população para os factores de 
risco de desenvolvimento de tumores cutâneos, 
nomeadamente, do risco da exposição solar 
prolongada, da exposição em horas de maior 
intensidade dos raios UVB, do benefício da 
utilização de protector solar (ainda que o seu 
papel não esteja completamente definido) e do 
efe i to cumulat ivo da exposição so lar, 
principalmente em crianças e jovens. A 
prevenção secundária é feita através de 
programas educacionais dirigidos ao público em 
geral, mas também aos médicos, com o intuito 
de diagnosticar as lesões cutâneas o mais 
precocemente possível. A população em geral 
deve ser ensinada a fazer uma inspecção 
cuidadosa, procurando identificar lesões 
suspeitas. Indivíduos que possam ter dificuldade 
em fazer esta auto-inspecção (como os idosos) 
devem ser encorajados a fazer visitas médicas 
periódicas. Os médicos devem ser educados a 
fazer inspecções cuidadosas, principalmente 
nos pacientes com factores de risco. Apesar da 
controvérsia em torno de quais as populações 
que deverão ser submetidas a um screening das 
lesões cutâneas, o bom senso geral recomenda 
que a população idosa pertence à categoria de 
elevado risco e por isso deve ser vigiada com 
mais atenção. 
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Conclusão 

Os tumores cutâneos são um importante 
problema de saúde pública. A prevenção 
primária mantém-se como a estratégia mais 
eficaz na luta contra os tumores cutâneos. No 
que diz respeito ao tratamento, a idade não é 
um factor limitativo na escolha do tratamento 
mais eficaz, mas este deve ser escolhido de 
acordo com a condição física e mental da 
pessoa idosa. 

!
Conflito de Interesses 

Nenhum. 

!
Financiamento 

Nenhum. 

!
Bibliografia 

1. Fitzpatrick, Johnson, Wolff. Dermatology – 
Co lo r A t l as and synops is o f C l i n i ca l 
Dermatology. 7th ed. McGraw-Hill, 2013. 

2. Braunwald, Fauci, Kasper, Hauser, Longo, 
Jameson. Harrison – Internal Medicine. 18th ed. 
McGraw-Hill, 2011 

3. Sabiston. Textbook of Surgery. 19th ed. W.B. 
Saunders company, 2012 

Página 24

JOURNAL OF AGING AND INOVATION 
(EM LINHA) ISSN: 2182-696X / (IMPRESSO) ISSN: 2182-6951	 Volume 3. Edição 2                                                                             


