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RESUMO 

Introdução: O nevo de Spitz é uma lesão melanocítica benigna, geralmente 
adquirida, sendo um dos principais diagnósticos diferenciais do melanoma. 
Objetivos: Diferenciar nevos de Spitz dos melanomas através dos achados 
histopatológicos, da imunomarcação com o anticorpo anti-PNL2 e da correlação com 
dados clínicos e demográficos. Material e métodos: Foram revistos 92 casos de 
nevos de Spitz oriundos do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Universitário 
Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense e de um laboratório particular, 
em Niterói. Os seguintes parâmetros foram avaliados: simetria, circunscrição, 
hiperceratose, hipergranulose, hiperplasia da camada espinhosa, agregados de 
melanócitos dos tipos epitelioide e fusiforme, fendas entre agregados de melanócitos 
e ceratinócitos adjacentes, disseminação pagetoide, figuras de mitose, corpúsculos 
de Kamino, maturação dos melanócitos, infiltrado inflamatório e proliferação 
vascular. Em oito casos foi realizada a técnica de imuno-histoquímica com o 
anticorpo anti-PNL2. Resultados: A idade média informada foi de 20,2 anos 
(máxima de 56 anos e  mínima de dois anos). A localização mais comum foi nos 
membros inferiores com 31 casos, seguida do tronco e dos membros superiores. 
Também foram observadas lesões na região da cabeça e pescoço, e na mucosa 
oral. O tipo celular predominante foi o epitelioide em 49 casos. A classificação em 
variantes do nevo de Spitz demonstrou predomínio das variantes clássica e de 
Reed. A simetria foi observada em 60 lesões e a circunscrição em 70. As alterações 
epidérmicas mais proeminentes foram ortoceratose, acantose e hipergranulose. A 
disseminação pagetoide foi evidenciada em 57 casos. As atipias de melanócitos na 
epiderme foram evidenciadas em 55 casos (60%) e em 31 (34%) na derme. Figuras 
de mitose foram encontradas em 22 casos. O anticorpo anti-PNL2 mostrou padrão 
de marcação semelhante nos nevos e melanomas. Conclusão: A variante 
histopatológica clássica do nevo de Spitz é a mais frequente nas lesões excisadas 
cirurgicamente; simetria, boa circunscrição, ortoceratose, hipergranulose e acantose 
representam importantes critérios de benignidade quando se considera o melanoma 
como diagnóstico diferencial; corpúsculos de Kamino não são essenciais para o 
diagnóstico de nevo de Spitz; as atipias citológicas e disseminação pagetoide podem 
ser proeminentes nos nevos de Spitz e devem ser cuidadosamente interpretados; 
maturação ausente ou irregular é achado frequente; mitoses típicas estão presentes 
na epiderme e/ou na derme superficial; uma mitose isolada na porção profunda não 
favorece diagnóstico de melanoma; a marcação com o anticorpo anti-PNL2 não é útil 
no diagnostico diferencial entre nevos de Spitz e melanomas; nenhum critério 
isolado é definitivo no diagnóstico diferencial entre nevo de Spitz e melanoma. 

 

Palavras-chave: nevo de células epitelioides e fusiformes; nevos e melanomas; 
patologia 
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ABSTRACT 
 

Introduction: Spitz nevus is a benign melanocytic lesion, usually acquired and one 
of the main differential diagnosis of melanoma. Objective: To differentiate 
melanomas from Spitz nevi through histopathological features and immunostaining 
with anti-PNL2 antibody and correlation with clinical and demographic data. 
Materials and methods: 92 cases of Spitz nevi collected from the Pathological 
Anatomy Service of the Antonio Pedro University Hospital, Fluminense Federal 
University and a private laboratory in Niterói were reviewed. The following 
parameters were evaluated: symmetry, circumscription, hypergranulosis, spinous 
layer hyperplasia, clusters of melanocytes of epithelioid and spindle cell types, clefts 
between clusters of melanocytes and surrounding keratinocytes, pagetoid spread, 
mitotic figures, Kamino bodies, maturation, vascular proliferation and inflammatory 
infiltrate. In eight cases the technique of immunohistochemistry with the anti- PNL2 
antibody was performed. Results: The informed average age was 20.2 years 
(maximum 56 years and minimum of two years). The most common locations were 
the lower limbs in 31 cases, followed by the trunk and upper limbs. There were also 
lesions located at the head and neck and oral mucosa. The predominant cell type 
was epithelioid in 49 cases. The classification of variants of Spitz nevus revealed 
predominance of classic and Reed variants. Symmetry was observed in 60 lesions 
and circunscription in 70. The most prominent epidermal changes were 
orthokeratosis, acanthosis and hypergranulosis. Pagetoid spread was observed in 57 
cases. Atypical epidermal melanocytes were found in 55 cases (60%) and 31 (34%) 
in the dermis. Mitotic figures were found in 22 cases. Anti-PNL2 antibody showed 
similar staining pattern in nevi and melanoma. Conclusion: The classical 
histopathological variant of Spitz nevus is the most common in surgically excised 
lesions; symmetry, good circumscription, orthokeratosis, hypergranulosis and 
acanthosis represent important criteria for benign lesions when considering the 
differential diagnosis as melanoma; Kamino bodies are not essential for the 
diagnosis of Spitz nevus; cytological atypia and pagetoid spread may be prominent in 
Spitz nevi and should be carefully interpreted; absent or irregular maturation is a 
frequent finding; typical mitoses are expected in the epidermis or superficial demis; 
Isolated atypical mitosis in deeper dermis do not favor the diagnosis of melanoma; 
staining with anti-PNL2 antibody is not useful in differentiating between Spitz nevus 
and melanoma; no single criteria is definitive in the differential diagnosis between 
Spitz nevus and melanoma. 
 

Keywords: nevus, epithelioid and spindle cell; nevi and melanomas; pathology 
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1 INTRODUÇÃO  
 

O nevo de Spitz, também conhecido por Tumor de Spitz ou nevo de células 

fusiformes e epitelioides, é lesão melanocítica benigna, geralmente adquirida, sendo 

um dos principais diagnósticos diferenciais do melanoma (Mooi & Krausz, 2006). 

 Darier e Civatte, em 1910, e Miescher, em 1933, descreveram a existência de 

tumores melanocíticos com aspectos macro e microscópicos similares aos 

melanomas, porém de comportamento biológico benigno e de ocorrência 

principalmente em crianças. Em 1948, Sophie Spitz relatou 13 casos de lesões 

melanocíticas semelhantes histopatologicamente a melanoma, à qual denominou de 

“Melanoma da Infância” (Spitz, 1948). Posteriormente, outros autores e a própria 

Sophie Spitz, constataram que essas lesões ocorriam também em adultos, porém 

com menor frequência e que se comportavam como lesões benignas (Allen & Spitz, 

1953). Nessa época, criou-se, então, a concepção de uma nova lesão melanocítica 

benigna diferente dos nevos melanocíticos convencionais, a qual foi denominada 

nevo de Spitz (Ackerman 1997; Barnhill & Bussan, 2003; Massi & Leboit, 2004).  

 O nevo de Spitz é relativamente incomum, correspondendo a cerca de 1% 

das lesões melanocíticas retiradas cirurgicamente (Barnhill & Bussan, 2003).  

 Relatos mostram que, na maioria das vezes, o diagnóstico é feito em crianças 

e adolescentes, sem predileção por sexo, porém dados atuais mostram ser o nevo 

de Spitz relativamente frequente em adultos (Cesinaro et al. 2005; Requena et al. 

2009). 

O nevo de Spitz pode ocorrer em qualquer topografia, mas tem predileção 

pela face e extremidades inferiores (Barnhill & Bussan, 2003; Massi & Leboit, 2004; 

Requena et al. 2009; Miteva & Lazova, 2010).  

A forma clínica mais característica é a de nódulo ou pápula cupuliforme, com 

cor variando do rosa ao vermelho, assintomática. Algumas lesões podem ser 

castanhas ou mesmo enegrecidas. Em geral são simétricas e de bordas bem 

delimitadas, solitárias, embora existam relatos de multiplicidade de lesões. Pode ser 

congênito ou adquirido (Barnhill & Bussan, 2003). A maioria das lesões mede entre 
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0,3 e 0,6 cm2, já tendo sido relatados casos de lesões maiores que 3,0 cm (Barnhill 

& Bussan, 2003; Massi & Leboit, 2004; Requena et al. 2009; Miteva & Lazova, 

2010).   

Foram descritos alguns padrões dermatoscópicos que favorecem seu 

diagnóstico, entre eles o vascular, globular, “explosão de estrelas”, reticular atípico e 

homogêneo, além do aspecto simétrico da lesão (Ferrara et al. 2007; Ferreira et al. 

2011). 

Apesar da grande maioria das lesões apresentar comportamento benigno e 

até mesmo com involução, há relatos de lesões morfologicamente atípicas, que 

desenvolvem comportamento mais agressivo, com disseminação metastática 

(Tumor de Spitz maligno). A exata natureza e classificação dessas lesões ainda 

estão em estudo. Para alguns autores, até que se prove o contrário, essas lesões 

devem ser consideradas melanoma (Barnhill & Bussan, 2003; Argenziano et al. 

2011). 

Do ponto de vista histopatológico o nevo de Spitz apresenta numerosas 

variantes, as quais apresentam, na maioria das vezes, características que auxiliam a 

distingui-los de outras lesões melanocíticas (Ackerman, 2001). Apresentam um largo 

espectro de alterações arquiteturais e citológicas que auxiliam na distinção com 

outras lesões melanocíticas: a) simetria; b) circunscrição; c) hiperceratose, 

hipergranulose e hiperplasia da camada espinhosa, que se desenvolvem com o 

evoluir da lesão; d) agregados de melanócitos uniformes e perpendiculares à 

epiderme; e) fendas entre agregados de melanócitos e ceratinócitos adjacentes; f) 

ausência de melanócitos pagetoides na maioria dos casos ou, quando presentes, 

localizados no centro da lesão; g) figuras de mitose, quando existentes, situadas no 

componente superficial, aceitando-se apenas raras mitoses na base da lesão; h) 

corpúsculos de Kamino; i) ausência de regressão; j) maturação dos melanócitos; k) 

infiltrado linfoide perivascular na periferia da neoplasia (Ackerman, 2001; Mooi, 

2002; Requena et al. 2009; Berlingeri-Ramos       et al. 2010). 

O estudo imuno-histoquímico tem sido utilizado principalmente nos casos 

atípicos, na tentativa de diferenciação do melanoma. Para tal, os anticorpos mais 

utilizados são anticorpo anti-HMB-45, para avaliar a maturação dos melanócitos, e 

índice de proliferação celular com anticorpo anti-MIB-1 (Bergman et al. 2000). 

 O anticorpo monoclonal PNL2, criado para o receptor de somatostatina 

humana, demonstrou curiosamente forte marcação nos melanócitos normais, 



	   17	  

melanomas e células da família do tumor de células epitelioides perivascular 

(PEComa) ao invés da proteína alvo pretendida. Tem sido utilizado principalmente 

na composição do painel imuno-histoquímico de melanomas metastáticos e 

melanomas de mucosa, visto a alta sensibilidade demonstrada, podendo mostrar-se 

positivo quando os outros anticorpos comumente utilizados, tais como anti-Human 

melanoma black HMB-45, Melan-A, proteína S-100, tirosinase e MiTF, forem 

negativos. Não há estudos específicos sobre sua utilização nos nevos de Spitz, 

porém como este é positivo em melanócitos normais e neoplásicos, espera-se que 

também o seja nos nevos de Spitz (Bussam et al. 2005; Morris et al. 2008; Giudice 

et al. 2010; Aung et al. 2012). 

 Na era da patologia molecular, muito tem sido pesquisado em relação às 

lesões melanocíticas. Com o conhecimento atual pode-se dizer que as variações 

morfológicas encontradas nas lesões melanocíticas, sejam benignas ou malignas, 

tem uma assinatura genética, demonstrada pela combinação de diferentes mutações 

que geram fenótipos distintos. Porém, é apenas o começo para uma nova 

subclassificação das lesões melanocíticas (Forno & Saldanha, 2011; Scolyer et al. 

2010). 

A maior importância do reconhecimento do nevo de Spitz, e a justificativa para 

o presente estudo, é a distinção com seu principal diagnóstico diferencial, o 

melanoma, que, diferentemente do primeiro, possui comportamento biológico 

maligno e mau prognóstico quando o diagnóstico é tardio. O anticorpo anti-PNL2 foi 

escolhido para o presente estudo porque existem poucos trabalhos sobre seu uso 

em lesões melanocíticas em geral, especialmente nos nevos de Spitz, existindo a 

possibilidade de se tornar ferramenta útil no diagnóstico diferencial entre os nevos 

de Spitz e melanomas. 

 

1.1 HIPÓTESE 

 
Os nevos de Spitz podem ser diferenciados dos melanomas através das 

características histopatológicas, da imunomarcação pelo anticorpo anti-PNL2 e dos 

achados clínicos e demográficos. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Diferenciar nevos de Spitz dos melanomas através dos achados 

histopatológicos, da imunomarcação com o anticorpo anti-PNL2 e da correlação com 

dados clínicos e demográficos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analisar o padrão de distribuição das características demográficas e clínicas 

na amostra estudada 

2. Descrever e analisar os aspectos histopatológicos das lesões seguindo 

protocolo pré-estabelecido 

3. Avaliar e comparar o padrão de marcação com o anticorpo anti-PNL2 nos 

nevos de Spitz compostos e melanomas  

4. Correlacionar os achados histopatológicos com os dados clínicos e 

demográficos 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 
3.1 MATERIAL 

 

O grupo de estudo foi constituído por 92 casos de lesões melanocíticas 

representadas por nevos de Spitz oriundas do Serviço de Anatomia Patológica 

(SAP) do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) (18 casos) e de um laboratório particular, em Niterói – RJ (74 

casos), no período de 2000 a 2012. 

Para o estudo imuno-histoquímico escolhemos todos os nevos de Spitz 

compostos dos quais obtivemos blocos de parafina (oito casos) pelo interesse de se 

avaliar o gradiente de marcação do componente dérmico, já que os trabalhos 

relatam padrão de marcação semelhante ao do anticorpo anti-HMB-45 nos nevos 

convencionais, que é representado pela redução da marcação dos melanócitos à 

medida em que se aprofundam na derme. 

O grupo controle foi selecionado das mesmas instituições e constituído por 

oito casos de retirada total de lesão com diagnóstico de melanoma cutâneo invasor 

(nível de Clark III ou maior). 

 
3.2 MÉTODOS 

 

Foi realizado estudo retrospectivo e descritivo de 92 casos de nevos de Spitz. 

Os dados clínicos e epidemiológicos de 80 pacientes foram obtidos através de 

revisão da requisição e/ou prontuário médico utilizando-se protocolo exibido no 

APÊNDICE I, embora nem todas as informações estivessem disponíveis em todos 

os 80 casos. 

A análise histopatológica dos nevos de Spitz foi orientada por protocolo 

previamente estabelecido pelo grupo (APÊNDICE II) (Barnhill & Bussan, 2003; Massi 

& Leboit, 2004; Requena et al. 2009). Foram utilizados lâminas e blocos de parafina 

já existentes nos arquivos das instituições envolvidas e tomadas as medidas para 
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que não houvesse consumo do material nos blocos e, ao término do estudo, todos 

foram devolvidos às instituições de origem. 

O estudo imuno-histoquímico com o anticrpo anti-PNL2 seguiu o protocolo 

adotado pelo Laboratório de Técnica Histológica e de Imuno-histoquímica e 

Hibridização in situ do SAP - HUAP.  Para contracoloração dos cortes teciduais foi 

utilizado o método Giemsa diferenciado com o objetivo de se distinguir a 

imunomarcação da melanina que, neste caso, adquiriu tonalidade cinza-esverdeada, 

ao contrário do tom amarronzado dado pelo cromógeno diaminobenzidina (DAB) 

utilizado para localizar o anticorpo nas estruturas celulares (citoplasma e 

membrana).  

 

Critérios de inclusão: 

Ø Para o estudo histopatológico todos os casos que preencheram os critérios 

diagnósticos estabelecidos na literatura para o nevo de Spitz, descritos a 

seguir: a) simetria; b) circunscrição; c) hiperceratose, hipergranulose e 

hiperplasia da camada espinhosa, que se desenvolvem com o evoluir da 

lesão; d) agregados de melanócitos dos tipos epitelioide e fusiforme, 

uniformes e perpendiculares à epiderme; e) fendas entre agregados de 

melanócitos e ceratinócitos adjacentes; f) ausência de melanócitos 

pagetoides na maioria dos casos ou, quando presentes, localizados no centro 

da lesão; g) figuras de mitose, quando existentes, situadas no componente 

superficial, aceitando-se apenas raras mitoses na base da lesão; h) 

corpúsculos de Kamino; i) ausência de regressão; j) maturação dos 

melanócitos; k) infiltrado linfoide perivascular na periferia da lesão (Barnhill & 

Bussan, 2003; Massi & Leboit, 2004; Requena et al. 2009). 

Ø Para o estudo imuno-histoquímico,  todos os casos de nevos de Spitz 

compostos cujos blocos de parafina estiveram disponíveis. 

Ø Para o estudo imuno-histoquímico dos melanomas do grupo controle, todos 

aqueles dos tipos nodular ou extensivo superficial (nível de Clark igual ou 

maior a III), de acordo com os critérios do manual de estadiamento de câncer 

do American Joint Committe on Cancer (AJCC) 7ª edição (2010). As lesões 

apresentavam nível de invasão (nível de Clark) maior ou igual a três, isto é, 

neoplasia preenchendo a derme papilar e alcançando o limite com a derme 

reticular. 
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Critérios de exclusão: 

Ø Casos em que não havia lâminas coradas em hematoxilina – eosina 

disponíveis para análise histopatológica. 

Ø Casos em que houve mudança do diagnóstico após revisão. 

 

3.2.1 Técnicas histológicas  
 
3.2.1.1 Hematoxilina e Eosina  

  

No presente estudo utilizamos cortes corados com Hematoxilina-Eosina (HE) 

que já se encontravam confeccionadas nos arquivos de ambas as instituições e nos 

casos em que somente os blocos de parafina estavam disponíveis executamos a 

técnica histológica para esta mesma coloração.  

A técnica de coloração rotineira é a de HE. A lâmina após a realização dos 

cortes histológicos no micrótomo e identificação deve ser submetida ao seguinte 

processo:  

• Água destilada - 6 a 8 minutos;  

• Hematoxilina - 10 minutos;  

• Água - remoção do excesso de corante;  

• Solução de ácido clorídrico (HCI) a 1% - 6 a 8 imersões;  

• Água corrente (controle da coloração núcleo/microscópio);  

• Eosina - 1 a 2 minutos; 

• Álcool etílico a 95% - 6 a 8 imersões; 

• Xilol – duas imersões; 

• Montagem da lâmina com Bálsamo do Canadá e lamínula. 

 

3.2.1.2 Técnica imuno-histoquímica  

  

O anticorpo anti-melanoma, clone PNL2, com antígeno alvo ainda 

desconhecido, está presente nos nevos, melanomas e neoplasias da família do 

tumor de células epitelioides perivascular (PEcoma), com marcação citoplasmática e 

de membrana (TAB. 1). 
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Tabela 1 – Especificações do anticorpo anti-PNL2 

Anticorpo Especificações Clone Código Fornecedor 

MELANOMA Monoclonal de 
camundongo 

PNL2 N160187 Dako 
Corporation 

 
 Os cortes foram feitos com espessura de 3 µm e montados em lâminas 

silanizadas (HDAS003), sendo que em cada lâmina estavam presentes dois cortes 

teciduais, um correspondente ao nevo de Spitz e outro a um dos casos de 

melanoma que serviu como controle positivo à reação.  

 As lâminas foram deixadas na estufa a 60°C por 10 minutos e no xilol a 60ºC 

por mais 10 minutos. Os processos de desparafinização, re-hidratação e 

recuperação antigênica foram realizados com a solução Trilogy pH 6,0 (Cell Marque 

- ref. 920P-09), por 40 minutos a 96ºC, em banho-maria. Após este tempo, os cortes 

foram retirados e mantidos à temperatura ambiente por 30 minutos para esfriar, 

seguidos de dois enxágues, um com água destilada e outro com solução tampão 

TRIS Buffer Saline Tween (TBS-T) com pH 7,6 com NaCl a 0,1M (Cell Marque – ref. 

935B-09) (TAB. 2). 

 

Tabela 2 – Soluções utilizadas na técnica imuno-histoquímica. 

Soluções pH ou Composição Molaridade 

Tampão Trilogy pH 6,0 ----- 

TBS-T pH 7,6 0,1 M 

Inibição das ligações 
inespecíficas 

Solução TBS-T + BSA + 
Leite em pó desnatado 

----- 

 

 Para fins de inibição da peroxidase endógena, os cortes foram incubados com 

peróxido de Hidrogênio a 3% durante 30 minutos e, então, banhados rapidamente 

em água destilada por 2 minutos. 

Para inibição das ligações inespecíficas, os cortes foram delimitados com 

caneta hidrofóbica DAKO PEN (Dako Corporation - cód. S2002) e, então, incubados 

com solução preparada com leite em pó desnatado diluído em solução TBS-T NaCl 
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e albumina sérica bovina (BSA) a 1% p/v (TAB. 2) por 15 minutos em câmara úmida, 

à temperatura ambiente. 

Os cortes foram incubados com o anticorpo primário (TAB. 1) diluído em 

solução Da Vinci Green (Erviegas – Cat. PD900M), durante uma hora, em câmara 

úmida, na geladeira. Posteriormente, os cortes foram lavados com tampão TBS-T 

em dois banhos de 5 minutos cada. 

 O sistema de revelação secundário utilizado foi o Universal DAKO LSAB® 

(cód. K0690). Todos os reagentes foram utilizados segundo recomendação do 

fabricante. Em seguida, aplicou-se como cromógeno diaminobenzidina (DAB), como 

método de detecção e revelação primário, de acordo com o seguinte protocolo: 

• Adicionar o link biotinilado universal, com incubação por 20 minutos 

• Dois banhos consecutivos em tampão TBS-T 

• Adicionar a estreptavidina, com incubação por 30 minutos 

• Dois banhos de 5 minutos cada em tampão TBS-T 

• Revelar com DAB - diluição de 1: 20 v:v em água destilada – durante 5 

minutos 

• Lavar as lâminas em água destilada 

 

A contracoloração foi feita com o método Giemsa diferenciado, de acordo com 

o seguinte protocolo: 

• Aplicar corante concentrado de Giemsa – durante 1 hora 

• Banho em água acética (0,1%) 

• Banho em álcool absoluto 

• Banho em álcool isopropílico 

• Banhos de xilol (4 a 5) 

• Montagem com bálsamo do Canadá e lamínula 

 

3.2.2 Análise dos achados histopatológicos 

 
 A observação dos aspectos histopatológicos e imuno-histoquímicos foi feita 

por meio de revisão por dermatopatologista e pelo autor. O protocolo utilizado para a 

análise das características histopatológicas e imuno-histoquímicas está detalhado no 

APÊNDICE II. 
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3.2.3 Digitalização 

 

Para a documentação da histopatologia e do estudo imuno-histoquímico foi 

utilizado o sistema de patologia digital da Aperio Technologies (FIG. 1) (Califórnia, 

EUA), através de projeto do Programa de Pós-Graduação em Patologia da UFF com 

a Unidade Integrada de Patologia Especializada (UnIPE) do SAP-HUAP.   

 

Figura 1 – Sistema de microscopia virtual da Aperio Technologies® (ScanScope) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Análise estatística 

 
 Diferentes métodos de análise estatística foram aplicados. 

As variáveis categóricas foram resumidas por meio de tabelas de frequências 

absolutas com indicação das frequências percentuais. As sínteses coletivas das 

variáveis numéricas foram expressas por meio de médias e desvios padrões, 

acompanhadas dos valores mínimo e máximo, mediana e amplitude interquartílica. 

Os testes de Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro-Wilk avaliaram a normalidade 

dos dados dos grupos formados pelas variáveis numéricas. 

Comparações de variáveis numéricas em mais de dois grupos foram 

realizadas através do teste de Kruskal-Wallis, seguido, para as comparações 

múltiplas, do teste de Mann-Whitney.  

O teste do qui-quadrado indicou a existência ou não de associação entre 

classificações de variáveis categóricas ou pela avaliação da razão de chances (odds 
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ratio: OR). Quando associadas, as variáveis categóricas tiveram a intensidade da 

associação expressa pelo coeficiente V de Cramér. 

Na análise estatística da marcação imuno-histoquímica pelo anticorpo anti-

PNL2 foram aplicadas duas formas para avaliar se existiu associação entre as duas 

variáveis: uma pelo uso da estatística do qui-quadrado de Pearson e outra através 

da razão de chances. 

Optou-se pelo teste exato de Fisher para avaliação da associação entre as 

duas variáveis quando a aglutinação das variáveis resultou em uma tabela 2x2, uma 

vez que o teste do qui-quadrado é assintótico (quer dizer, seus resultados são 

obtidos por aproximação, tanto no valor da estatística do qui-quadrado quanto no 

valor-p). 

A análise estatística foi processada com o auxílio do programa PASW 

Statistics 18® e as decisões estatísticas que envolveram o conceito de valor-p foram 

tomadas em nível de significância α = 0,05. 
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4 RESULTADOS 

4.1 ACHADOS GERAIS 

 

Foram avaliados 92 casos de nevos de Spitz, referentes ao Serviço de 

Anatomia Patológica do HUAP-UFF (18 casos) e ao laboratório particular de Niterói 

(74 casos). Foram obtidas as informações demográficas e clínicas de 80 casos, 

embora nem todas as informações estivessem disponíveis em todos esses, e 

análise histopatológica dos cortes corados pela hematoxilina e eosina dos 92 casos. 

Para a realização das técnicas de imuno-histoquímica foram utilizados oito casos de 

nevos de Spitz compostos dos quais obtivemos os blocos de parafina, os quais 

foram comparados com oito melanomas invasores (nível de Clark maior ou igual a 

III) como controle da técnica de imuno-histoquímica. 

 
4.2 ACHADOS CLÍNICOS E DEMOGRÁFICOS 

 

A idade média de 69 pacientes, nos quais o dados foi informado, foi de 20,2 

anos, a máxima de 56 anos e a mínima de dois anos, com mediana de 20 e desvio 

padrão de 12,4 anos (TAB. 3), sendo 46 (57,5%) mulheres e 34 (42,5%) homens 

(GRAF. 1). Na distribuição por grupos etários observou-se que 27 pacientes (39%) 

tinham até 12 anos de idade, cinco (7,0%) estavam na faixa etária de 13 a 18 anos, 

23 (33%) entre 19 e 30 anos e 14 (21%) com mais de 30 anos. 
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Tabela 3 – Distribuição dos pacientes com nevo de Spitz por grupos etários (n = 69) 

Idade (anos) n (%) 

Até 12 27 (39%) 

13 a 18 5 (7,0%) 

19 a 30 23 (33%) 

Mais de 31 14 (21%) 

 

Gráfico 1 – Distribuição entre os sexos de 80 pacientes com nevos de Spitz 

42,5% 

57,5% 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

 

Obtivemos informação sobre o tempo de evolução das lesões somente em 31 

pacientes, sendo o tempo máximo 12 anos, o mínimo de um mês, com média de 28 

meses e desvio padrão de 37 meses. 



	   28	  

Em 32 pacientes houve relato de crescimento da lesão nos meses anteriores 

à consulta médica em todos eles e apenas dois relatos de lesão congênita. 

O tamanho médio das lesões foi de 0,55 cm, variando de 0,15 a 1,5 cm no 

maior diâmetro.  

As localizações mais comuns foram membros inferiores com 31 casos (39%), 

seguida do tronco (32,5%), membros superiores (12,5%), cabeça e pescoço (7,5%) 

e mucosa oral com apenas um caso. Não foi fornecida a localização no pedido 

médico em seis casos (7,5%) (TAB. 4).   

 

Tabela 4 – Nevos de Spitz - localização das lesões (n = 80) 

	   % n 

Membros	  inferiores 39 31 
Tronco 32,5 26 

Membros	  superiores 12,5 10 
Cabeça	  e	  pescoço 7,5 6 

Mucosa	  oral 1,0 1 
Não	  informado 7,5 6 

 

A distribuição da localização das lesões em relação ao sexo mostrou-se 

distinta. Nas mulheres o predomínio foi, em ordem de frequência, nos membros 

inferiores seguido no tronco, membros superiores e cabeça e pescoço e nos homens 

a maior frequência foi no tronco seguida dos membros inferiores, cabeça e pescoço, 

membros superiores e mucosa oral (GRAF. 2). 
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Gráfico 2 – Distribuição da localização das lesões em relação ao sexo em 80 nevos 
de Spitz* 

 

MMII: membros inferiores; MMSS: membros superiores; *Não informado em seis pacientes 

 

As hipóteses diagnósticas mais frequentes foram de nevo melanocítico em 32 

casos (36%), melanoma em 24 (27%), nevo atípico em 15 lesões (16%), nevo de 

Spitz em 11 (12%), como hipótese única em apenas três casos, dermatofibroma em 

cinco (4%), granuloma piogênico em três (3%) e angioma rubi em dois casos (2%) 

(TAB. 5). Em alguns casos havia mais de uma hipótese. 
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Tabela 5 – Nevos de Spitz – hipóteses diagnósticas clínicas (n = 80) 

 n 

Nevo melanocítico 32 

Melanoma 24 

Nevo atípico 15 

Nevo de Spitz* 11 

Dermatofibroma 5 

Granuloma piogênico 3 

Angioma 2 

* Apenas em três casos como hipótese única; ** Em 26 casos não 
havia informação sobre a hipótese; Alguns casos com mais de 
uma hipótese clínica;  

 

4.3 ACHADOS HISTOPATOLÓGICOS 

 

4.3.1 Achados gerais 
 

A simetria foi observada em 60 lesões (65%) e mostrou associação 

estatisticamente significativa no cruzamento com a variante histopatológica clássica 

do nevo de Spitz (χ2 = 4.416; g. l. = 1; valor-p = 0,036), porém com intensidade de 

associação fraca (V de Cramér = 0,225; valor-p = 0,036). Podemos afirmar que 

existe maior probabilidade da simetria estar presente na variante histopatológica 

clássica do que nas outras variantes (TAB. 6; FIG. 2). A circunscrição esteve 

presente em 70 lesões (76%) (TAB. 6). Observamos associação estatisticamente 

significativa, em nível de significância α = 0,05, entre a presença ou ausência de 

circunscrição e o tipo celular predominante quando associados os testes do qui-

quadrado (χ2 = 5,684; g. l. = 2; valor-p = 0,058) e exato de Fisher (valor-p = 0,043), 

porém de fraca intensidade (V de Cramér = 0,257; valor - p = 0,058). As lesões com 

tipo celular predominantemente fusiforme exibem maior probabilidade de apresentar 

circunscrição em relação ao tipo celular epitelioide. A baixa intensidade deve estar 

relacionada com a não associação do tipo celular misto com a circunscrição.  
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A circunscrição também se associou à variante de Reed (χ2 = 4,583; g. l. = 1; 

valor-p = 0,032) e ao nevo de Spitz sem outra especificação (χ2 = 9,448;   g. l. = 1; 

valor-p = 0,002). Em relação à variante de Reed, observa-se que existe maior 

probabilidade da circunscrição estar presente nesta variante do que quando 

comparado a todas as outras somadas, no entanto observamos o contrário quando 

avaliamos o nevo de Spitz SOE, já que existe maior probabilidade de má 

circunscrição nessas lesões (FIG. 2). Em cinco casos não foi possível avaliar a 

simetria e em seis a circunscrição, já que essas lesões foram incompletamente 

excisadas. 

 

Tabela 6 – Aspectos arquiteturais de 92 casos de nevos de Spitz 

 Ausente Presente Não se aplica 

Simetria 27	  (29%)	   60	  (65%)	   5	  (6%)	  

Circunscrição 16	  (17,5%)	   70	  (76%)	   6	  (6,5%)	  

 

Em relação ao tipo celular predominante nos nevos de Spitz observamos que 

o tipo celular predominante foi o epitelioide em 49 casos (53%), o fusiforme em 32 

casos (35%) e o misto de células fusiformes e epitelioides em 11 casos (12%)      

(FIG. 3).   

Em relação à localização dos melanócitos, que define o tipo histológico, 41 

casos (44,5%) eram intraepidérmicos (juncionais), 44 (48%) compostos, seis (6,5%) 

intradérmicos e um caso não avaliável por não haver representação da derme. 
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Figura 2 – Simetria e circunscrição no nevo de Spitz clássico 

 

 
A) Caso 2 - Presença de simetria e circunscrição em nevo de Spitz clássico - associa-se ortoceratose, 

hipergranulose, acantose e ausência de maturação (HE - aumento original de 40x); B) Caso 15 - 

Lesão assimétrica e pobremente circunscrita - associa-se ortoceratose, hipergranulose e acantose 

(HE - aumento original de 40x) 

 

A 

B 
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Figura 3 – Tipo celular predominante nos nevos de Spitz 

 

 
A) Caso 8 - Melanócitos epitelioides, com citoplasma volumoso e eosinofílico, núcleos grandes, 
porém mantendo a proporção núcleo-citoplasma (HE - aumento original de 200x); B) Caso 49 - 
Melanócitos fusiformes com citoplasma escasso e sem atipias (HE - aumento original de 100x) 

 

A 

B 
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 A classificação em variantes do nevo de Spitz demonstrou predomínio da 

variante clássica, com 32 lesões (35%), seguida do nevo de Reed, com 24 casos 

(26%), atípico com seis (6,5%), desmoplásico e polipoide com quatro casos cada 

(4,5%), pagetoide com dois (2%) e as variantes halo, persistente e combinado, todos 

com um caso cada (1,0%). Quinze lesões (16,5%) foram classificadas como nevos 

de Spitz sem outra especificação (SOE) em relação às variantes já descritas na 

literatura (TAB. 7; FIG. 4-7). 

 

Tabela 7 – Classificação histopatológica de 92 nevos de Spitz 

 

Tipo celular 
predominante 

 

Fusiforme 

 

Epitelioide 

 

Misto 

32	  (35%)	   49	  (53%)	   11	  (12%)	  

 

Tipo histopatológico 

 

Juncional 

41	  (44,5%) 

 

Composto 

44 (48%) 

 

Intradérmico 

6 (6,5%) 

 

   

 

 

 

 

Variante 

 

Clássica ------------------------------------------------- 32	  (35%) 

Reed ----------------------------------------------------- 24	  (26%) 

Atípica -------------------------------------------------- 5 (7,35%) 

Polipoide ------------------------------------------------- 4	  (4,5%) 

Desmoplásica ------------------------------------------ 4	  (4,5%) 

Pagetoide -------------------------------------------------- 2	  (2%) 

Angiomatoide --------------------------------------------- 2	  (2%) 

Persistente ---------------------------------------------- 1	  (1,0%) 

Halo ------------------------------------------------------- 1	  (1,0%) 

Combinado ---------------------------------------------- 1	  (1,0%) 

Sem outra especificação (SOE) ---------------- 15	  (16,5%) 
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Figura 4 - Nevo de Spitz variante clássica histopatológica - aspectos arquiteturais 

 

 

A) Caso 2 - Notam-se marcantes simetria e circunscrição em lesão de aspecto cupuliforme  (HE - 

aumento original de 30x); B) Caso 48 - Presença de simetria e circunscrição associadas a 

ortoceratose, hipergranulose e acantose (HE - aumento original de 40x) 

 

 

A 

B 
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Figura 5 - Nevo de Spitz variante de Reed - aspectos morfológicos 

 

 
A) Caso 49 - Lesão simétrica e circunscrita com ninhos de melanócitos juncionais, hiperpigmentados 
(HE - aumento original 16x); B) Caso 53 - Nota-se ninhos de células hiperpigmentadas, ortoceratose, 
acantose, fendas entre os ninhos de melanócitos e os ceratinócitos e expulsão de ninhos (HE - 
aumento original 40x) 

 

A 

B 
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Figura 6 – Nevo de Spitz variante polipoide - aspectos morfológicos 

 

 
A) Caso 3 - Tipo composto; observar simetria e vasos dilatados. (HE - aumento original de 16x); 
B) Caso 11 - Observar simetria e boa circunscrição (HE - aumento original de 20x) 

 

 

 

A 

B 
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Figura 7 – Nevo de Spitz sem outra especificação (SOE) - aspectos morfológicos 

 

 
A) Caso 57 - Ortoceratose, acantose, com áreas de retificação dos cones interpapilares, melanócitos 
epitelioides com atipias na epiderme e na derme papilar; ninhos pouco coesos e escassa 
pigmentação (HE - aumento original 30x); B) Caso 66 - Distribuição lentiginosa de melanócitos 
epitelioides com raros ninhos juncionais (HE - aumento original de 40x)  

 

A 

B 
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 O cruzamento das variáveis “tipo celular predominante” e “tipo 

histopatológico” mostrou, através do teste do qui-quadrado em nível de significância 

α = 0,05, que existe associação estatisticamente significativa entre elas (χ2 = 20,95; 

g. l. = 4; valor-p = 0,00032), com intensidade de associação moderada (V de   

Cramér = 0,339; valor-p = 0,004). Tomando como referência o tipo celular, observa-

se que se o predominante for fusiforme existe alta probabilidade do tipo 

histopatológico ser juncional e baixa probabilidade de ser composto. Já, se o tipo 

celular predominante for epitelioide, há alta probabilidade da lesão ser composta ou 

intradérmica e baixa de ser juncional. Em relação ao tipo celular misto (fusiforme e 

epitelioide) não foi observada associação estatisticamente significativa.  

 O teste de Kruskal-Wallis (três ou mais grupos independentes), ao nível de 

significância α = 0,05, indica inexistência de diferença estatisticamente significativa 

entre as idades nos grupos do tipo histopatológico (H = 0,530; g. l. = 2;                 

valor-p = 0,767) (TAB. 8; GRAF. 3). 

 

Tabela 8 – Correlação entre idade dos pacientes e tipo histopatológico de 69 nevos 

de Spitz 

 Idade dos pacientes 

Tipo 
histopatológico 

 

n 

 

média 

 

d.p. (*) 

 

mínimo 

 

máximo 

 

mediana 

 

a.i.q. 
(*) 

Juncional 25 20,2 15,74 2 56 17 24 

Composto 38 19,9 10,78 5 42 20 19 

Intradérmico 6 22,8 7,65 8 30 24 3 

n: número de casos; (*) –d.p: desvio padrão;  a.i.q.: amplitude interquartílica; 
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Gráfico 3 – Distribuição dos tipos histopatológicos em relação à idade dos   

pacientes - 69 nevos de Spitz 
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 O tipo histopatológico associou-se com a variante de Reed (χ2 = 23,849;       

g. l. = 2; valor-p < 0,001), com intensidade de associação moderada (V de      

Cramér = 0,512; valor-p < 0,001), existindo maior probabilidade da variante de Reed 

ser do tipo juncional e maior probabilidade dos nevos não Reed serem do tipo 

composto. 

 As alterações epidérmicas mais proeminentes foram ortoceratose, presente 

em 78 casos (85%), geralmente leve, além de acantose em 85 (92,5%), de leve e 

moderada e hipergranulose em 57 (62%), também de leve a moderada. A 

paraceratose esteve presente em quatro casos (4,5%) (TAB. 9; FIG. 8). Observamos 

associação estatisticamente significativa entre a presença ou ausência de acantose 

e o tipo histopatológico (X2 = 18,663; g. l. = 2; valor-p < 0,001), com maior 

probabilidade de estar presente no tipo juncional e maior probabilidade de estar 
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ausente no intradérmico, enquanto as lesões compostas distribuem-se de forma 

equitativa pelas categorias da variável “acantose” (presente ou ausente). 

 

Figura 8 – Alterações dos ceratinócitos nos nevos de Spitz 

 
Caso 2 - Observa-se ortoceratose, hipergranulose e acantose, além de orientação perpendicular dos 
ninhos de melanócitos em  relação à epiderme e fendas entre os ninhos de melanócitos e os 
ceratinócitos (HE - aumento original de 100x) 

 

Tabela 9 – Alterações epidérmicas de 92 casos de nevos de Spitz 

 Ausente Leve Moderada Acentuada 

Ortoceratose 14 (15%) 48 (52%) 21 (23%) 9 (10%) 

Hipergranulose 35 (38%) 35 (38%) 21 (23%) 1(1,0%) 

Acantose 7 (7,5%) 42 (45,5%) 34 (37%) 9 (10%) 
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 O predomínio da distribuição dos melanócitos foi como ninhos na camada 

basal da epiderme em 66 lesões (72%), células isoladas na derme em 22 (24%) e 

ninhos na derme em quatro (4,5%). A orientação dos ninhos de melanócitos em 

relação à epiderme foi predominantemente perpendicular em 36 casos (39%), 

paralelos em 13 (14%) e misto em 19 (21%), porém em 24 casos (26%) essa 

característica não foi avaliada, ou porque não havia componente intraepidérmico ou 

pela distribuição dos melanócitos na epiderme se fazer por células isoladas ou por 

exibir ninhos muito pequenos (FIG. 8). Os ninhos apresentavam confluência parcial 

em 35 casos (38%), difusa em 29 (31,5%) e em 15 não foi avaliada devido à 

ausência de componente intraepidérmico ou pela distribuição em células isoladas na 

epiderme. Notou-se presença de fendas entre os ninhos de melanócitos e os 

ceratinócitos da epiderme em 39 lesões (42,5%) e perda da coesão dos melanócitos 

nos ninhos em 22 (24%) (FIG. 8). Daquelas lesões com componente intradérmico   

(n = 42) foi observada maturação uniforme dos melanócitos em 16 (38%) e irregular 

em 20 (48%) (TAB. 10; FIG. 9).  
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Tabela 10 – Características do componente melanocítico de 92 casos de nevos de 

Spitz 

 

Distribuição 

 

Ninhos epiderme 

66 (72%) 

 

Células isoladas 

22 (24%) 

 

Ninhos derme 

4 (4,5%) 

 

Orientação dos 
ninhos  

 

Paralelos 

13 (14%) 

 

Perpendiculares 

36 (39%) 

 

Ambos 

19 (21%) 

 

NA 

24 (26%) 

 

Confluência 
dos ninhos 

 

Ausente 

13 (14%) 

 

Parcial 

35 (38%) 

 

Difusa 

29 (31,5%) 

 

NA 

15 (16,5%) 

 

Perda de 
coesão 

 

Ausente 

61 (66%) 

 

Presente 

22 (24%) 

 

NA 

9 (10%) 

 

Fenda 
juncional 

 

Ausente 

40 (43,5%) 

 

Presente 

39 (42,5%) 

 

NA 

13 (14%) 

 

Maturação 

 

Ausente 

6 (6,5%) 

 

Presente 

36 (39,5%) 

 

NA 

50 (54,4%) 

NA: não se aplica 
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Figura 9 – Maturação dos melanócitos dérmicos nos nevos de Spitz 

 

 
A) Caso 83 – Nevo de Spitz atípico com maturação dos melanócitos na profundidade da lesão (HE - 
aumento original de 70x); B) Caso 5 – Nevo de Spitz clássico com melanócitos dérmicos de elevado 
volume nuclear e citoplasmático, caracterizando ausência de maturação (HE - aumento original de 
200x) 

 

	  

A 

B 
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A disseminação pagetoide foi evidenciada em 57 casos (61,9%), sendo rara 

(até 5 células) em 23 e frequente (mais de cinco células) em outros 34, geralmente 

como células isoladas em 50 lesões e com distribuição pelo centro da lesão em 46 

(82%), periférico ou difuso ambos com cinco lesões cada (9%). Este critério não foi 

avaliado em um caso no qual foi observada apenas uma célula em ascensão        

(TAB. 11; FIG. 10). 

 

Tabela 11 – Distribuição e tipo da disseminação pagetoide – 57 nevos de Spitz 

 

Distribuição 

 

Central 

46 (81%) 

 

Periférico 

5 (8,5%) 

 

Central e periférico 

5 (8,5%) 

 

NA 

1 (2,0%) 

 

Tipo de 
disseminação 

 

Células isoladas 

50 (87,7%) 

 

Ninhos 

7 (12,3%) 

NA: não se aplica (melanócito isolado em ascensão) 

 

As atipias de melanócitos na epiderme foram evidenciadas em 55 casos 

(60%) e em 31 (34%) na derme, geralmente com células volumosas, principalmente 

quando são epitelioides, e nucléolo proeminente, mantendo a relação 

núcleo/citoplasma. Das atipias observadas destacam-se cariomegalia em 56 lesões 

(61%), hipercromasia em 43 (47%), pleomorfismo em 56 (61%), anisocoria em 37 

(40%) e nucléolos eosinofílicos em 33 lesões (36%) (FIG. 11). Multinucleação estava 

presente em 33 casos (36%) e pseudoinclusão em 24 (26%) (TAB. 12-13;          

FIG.10 e 15).  
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Figura 10 – Disseminação pagetoide dos melanócitos nos nevos de Spitz 

 

 
A) Caso 33 - Ascensão de melanócitos às camadas mais superficiais da epiderme na forma de 
ninhos, com expulsão destes (HE - aumento original de 50x); B) Caso 3 - Ascensão de melanócitos 
às camadas mais superficiais da epiderme na forma de células isoladas - nota-se adelgaçamento da 
epiderme e multinucleação (HE - aumento original de 200x) 

 

 

B 

A 
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Figura 11 – Atipias de melanócitos nos nevos de Spitz 

 
Caso 5 - Observa-se cariomegalia, anisocoria, pleomorfismo e nucléolo eosinofílico proeminente (HE 
- aumento original de 400x) 

 

Tabela 12 – Localização das atipias nos melanócitos – 92 nevos de Spitz 

 Ausente 
n (%) 

Presente 
n (%) 

 

Epiderme 

 

30 (32) 

 

55 (60) 

 

Derme 

 

30 (32) 

 

31 (34) 
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Tabela 13 – Atipias do componente melanocítico e outras características nucleares 

de 92 casos de nevos de Spitz 

 Ausente 
n (%) 

Presente 
n (%) 

Cariomegalia 36 (39) 56 (61) 

Pleomorfismo 36 (39) 56 (61) 

Hipercromasia 49 (53) 43 (47) 

Anisocoria 55 (60) 37 (40) 

Nucléolos eosinofílicos 59 (64) 33 (36) 

Multinucleação 59 (64) 33 (36) 

Pseudoinclusões 68 (74) 24 (26) 

Nucléolos aberrantes 88 (95,5) 4 (4,5) 

n: número de casos 

 

 O teste do qui-quadrado, ao nível de significância de 0,05, indica evidência de 

associação estatisticamente significativa entre o tipo celular predominante e a 

presença ou ausência de atipias (χ2 = 11,932; g. l. = 2; valor-p = 0,003) e dentre elas 

cariomegalia (χ2 = 15,576; g. l. = 2; valor-p < 0,001), pleomorfismo (χ2 = 8,449;        

g. l. = 2; valor-p = 0,015) e nucléolos eosinofílicos (χ2 = 6,785; g. l. = 2;                 

valor-p = 0,034). Em relação às atipias, em geral, observamos que existe maior 

probabilidade delas estarem presentes no tipo celular epitelioide e maior 

probabilidade de estarem ausentes no tipo celular fusiforme. Os casos de tipo celular 

misto se distribuem de forma equitativa pelas categorias da variável “atipias 

celulares” (presente ou ausente). Essa baixa intensidade pode estar relacionada 

com a não associação em algumas subcategorias das atipias celulares, como 

hipercromasia, anisocoria e nucléolos aberrantes. Já nas subcategorias das atipias 

notamos que acompanham as mesmas probabilidades da categorização "atipias", 

com maior probabilidade de estarem presentes no tipo celular epitelioide e ausente 

no fusiforme, exceto variável "nucléolos eosinofílicos", na qual os dados permitem 
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somente afirmar que existe maior probabilidade de estarem ausentes no tipo celular 

fusiforme.  

 O tipo histopatológico também se correlacionou de maneira estatisticamente 

significativa com a presença ou ausência de cariomegalia (χ2 = 7,986; g. l. = 2;   

valor-p = 0,018) e nucléolos eosinofílicos (χ2 = 6,992; g. l. = 2; valor-p = 0,03). 

Tomando como referência a variável "cariomegalia", observamos que existe maior 

probabilidade dela estar presente nas lesões compostas e maior probabilidade de 

estar ausente nas juncionais, enquanto em relação à variável "nucléolos 

eosinofílicos" podemos dizer que há maior probabilidade de estarem ausentes nos 

casos juncionais. 

 A variável “multinucleação” exibe maior probabilidade de estar presente em 

lesões compostas e ausentes em lesões juncionais (χ2 = 8,031; g. l. = 2;            

valor-p = 0,016). 

 A presença ou ausência de multinucleação mostrou associação com 

significância estatística no cruzamento com o tipo celular predominante (χ2 = 14,246; 

g. l. = 2; valor-p = 0,001), onde existe maior probabilidade de haver multinucleação 

no tipo celular epiteliode e maior probabilidade dela estar ausente no tipo fusiforme. 

O tipo celular também se correlacionou com a presença ou ausência de 

pseudoinclusões nucleares (χ2 = 16,254; g. l. = 2; valor-p = 0,0003), com moderada 

intensidade de associação (V de Cramér = 0,42; valor-p = 0,0003), onde notamos 

maior probabilidade de estarem presentes pseudoinclusões em células epitelioides e 

maior probabilidade de estarem ausentes no tipo fusiforme. 

 O envolvimento de anexos pela proliferação de melanócitos esteve presente 

em 58 casos (63%), sendo que os anexos não foram evidenciados em 19 casos 

(21%) e mostra maior probabilidade de estar ausente nas lesões intradérmicas      

(χ2 = 12,132; g. l. = 2; valor-p = 0,002) (FIG. 12). 

 Figuras de mitose foram encontradas em 22 casos (24%), com mínimo de 

uma mitose e máximo de seis por lesão. Desses 22 casos, em dezoito (82%) as 

mitoses localizaram-se nos ninhos da camada basal, em seis (27%) na derme 

superior e em uma (1,0%) na metade inferior da lesão. Neste caso, a mitose era 

típica e a classificação da variante histopatológica foi a desmoplásica. Figuras de 

mitose atípicas foram evidenciadas em apenas três casos, dois deles classificados 

como variante atípica (dentro dos critérios para nevo de Spitz atípico) (Barnhill & 
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Bussan, 2003; Giorgi et al.  2007; Lyon, 2010; Miteva & Lazova, 2010). O terceiro 

caso com mitose atípica única localizada na parte basal de ninho de melanócitos 

intraepidérmico correspondeu à variante histopatológica clássica da lesão, que 

também apresentava ausência de maturação, disseminação pagetoide com mais de 

cinco células (centro da lesão), porém estavam presentes simetria, circunscrição e 

melanócitos sem atipias (TAB. 14; FIG. 13). 

 

Tabela 14 – Figuras de mitose do componente melanocítico nos nevos de Spitz      

(n = 22) 

 

Mitoses por caso 

 

Mínimo 

1 

 

Máximo 

6 

 

Mitoses na 
epiderme 

 

Basal 

18 (82%) 

 

Espinhosa 

0 

 

Mitoses na derme 

 

½ superior  

6 (27%) 

 

½ inferior 

1 (5,0%) 

 

Mitoses atípicas 

 

Ausente 

19 (86%) 

 

Presente 

3 (14%) 

OBS: todas as figuras de mitose atípicas foram intraepidérmicas; apenas um caso apresentou mitose 

intraepidérmica e dérmica (variante histopatológica clássica) 
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Figura 12 – Envolvimento do epitélio de anexos cutâneos pelos melanócitos nos 

nevos de Spitz 

 
Caso 15 – Nevo de Spitz clássico com acentuado comprometimento de anexos por ninhos de 

melanócitos fusiformes (HE – aumento original de 100x) 

  

 Os corpúsculos de Kamino foram evidenciados em apenas 12 casos (12,5%), 

(TAB. 15; FIG. 14). O cruzamento tipo celular predominante com a presença ou 

ausência de corpúsculos de Kamino mostrou associação estatisticamente 

significativa quando avaliados em conjunto o testes do qui-quadrado (χ2 = 9,253; g. l. 

= 4;         valor-p = 0,055) e exato de Fisher (valor-p = 0,042), podendo-se dizer que 

os casos fusiformes tem menor probabilidade de exibirem corpúsculos de Kamino. 
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Figura 13 – Figuras de mitose intraepidérmicas nos nevos de Spitz 

 
Caso 23 – nevo de Spitz clássico com figuras de mitose nos melanócitos intraepidérmicos 

   

Tabela 15 – Corpúsculos de Kamino em 92 casos de nevos de Spitz 

 

Ausentes 

 

até 2 

 

2-5 

 

mais de 5 

 

NA 

 

74 (81%) 

 

7 (7,5%) 

 

3 (3%) 

 

2 (2%) 

 

6 (6,5%) 

NA: não se aplica (lesões apenas intradérmicas) 
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Figura 14 – Corpúsculos de Kamino (seta) nos nevos de Spitz 

 
Caso 67 – Nevo de Spitz clássico com corpúsculos de Kamino 

 
 Cinquenta e dois casos (56,5%) apresentaram proliferação dos capilares na 

derme superficial (avaliação subjetiva) e, em quatro, foram observadas  

telangectasias (4,5%) (TAB. 15; FIG. 15). 

 

Figura 15 – Proliferação vascular e telangectasias em nevo de Spitz 

 
Caso 10 – Nevo de Sptiz intradérmico com componente epitelioide e acentuada telangectasia 
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Desmoplasia e hialinização estiveram presentes, respectivamente, em 17 

(18,5%) e dois casos (2,0%). A desmoplasia se correlacionou com o tipo 

histopatológico, com significância estatística (χ2 = 7,139; g. l. = 1; valor-p = 0,008), 

mostrando maior probabilidade de estar presente nos casos intradérmicos e ausente 

nos compostos (FIG. 16). 

 

Figura 16 – Variante desmoplásica dos nevos de Spitz 

 

 
Caso 7 - A) Silhueta da lesão evidenciando simetria e circunscrição associados a 
proliferação celular e estroma desmoplásico na derme (HE - aumento original de 16x); B) 
Células epitelioides com pseudoinclusões (setas) em meio a estroma desmoplásico         
(HE - aumento original de 200x) 

A 

B 
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 O infiltrado inflamatório esteve presente na maioria dos casos (72%), 

localizado na porção central da lesão em 21 casos, periférica em nove e difuso em 

36. A intensidade foi semiquantificada em leve (49%), moderada (14%) e 

acentuadada (11%). Segundo a localização mostrou-se superficial (68,5%), profundo 

(1,0%) e superficial e profundo (1,0%) (TAB. 16; FIG. 17). Os linfócitos foram 

observados em 100% desses casos, com plasmócitos em apenas duas lesões, 

classificadas como variante atípica. 

 

Tabela 16 – Características do infiltrado inflamatório nos nevos de Spitz (n = 92) 

 

Infiltrado 
inflamatório 

Ausente 

 

26 (28%) 

Central 

 

21 (23%) 

Periférico 

 

9 (10%) 

Difuso 

 

36 (39%) 

 

Profundidade 
do infiltrado 

S 

 

63 (68,5%) 

P 

 

1 (1,0%) 

S + P 

 

1 (1,0%) 

NA* 

 

27 (29,5%) 

 

Intensidade do 
infiltrado 

Leve 

 

45 (49%) 

Moderada 

 

13 (14%) 

Acentuada 

 

10 (11%) 

NA** 

 

26 (28%) 

Superficial (S); profundo (P); superficial e profundo (S+P); não se aplica (NA) - *casos em que o 

infiltrado inflamatório esteve ausente ou era muito escasso; **casos em que não havia infiltrado 

inflamatório 

 

 

 

 

 

 



	   56	  

Figura 17 – Infiltrado inflamatório nos nevos de Spitz 

 

 
Caso 80 – Nevo de Spitz com reação halo – A) Infiltrado inflamatório com distribuição difusa em toda 
a base da lesão (HE - aumento original de 50x); B) No maior detalhe nota-se que o infiltrado é 
mononuclear linfoide, sem plasmócitos (HE - aumento original de 200x) 

 

A 

B 
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 A pigmentação da epiderme, caracterizada pelo acúmulo de melanina no 

interior de ceratinócitos e melanócitos, esteve presente em 81 casos (88%), com 

predomínio da distribuição no terço inferior da epiderme em 38%, difusa por toda a 

epiderme em 40,5% e na córnea em 2,0%. Na derme superficial observou-se 

acúmulo de melanina no interior de melanófagos e melanócitos em 77 casos (84%). 

Sua distribuição pela lesão evidenciou-se irregular em 40 lesões (43,5%) e regular 

em 41 (44,5%), com intensidade leve em 33 casos (36%), moderada em 26 (28%) e 

acentuada em 22 (24%) (TAB. 17).  

 

Tabela 17 – Características da localização e distribuição do pigmento melânico em 
92 nevos de Spitz 

 

Melanina 

 

Ausente 

12% 

 

Presente 

88% 

 

Melanófagos 

 

Ausente 

21,5% 

 

Presente 

78,5% 

 

 

Epiderme 

 

Córnea 

2,0% 

 

Espinhosa 

0 

 

1/3 inferior 

38% 

 

Epiderme* 

40,5% 

 

Ausente 

14% 

 

Derme 

 

Superficial 

84% 

 

Profunda 

0 

 

Derme# 

2,0% 

 

Ausente 

14% 

 

Distribuição 

 

Regular 

44,5% 

 

Irregular 

43,5% 

 

NA 

12% 

 

Intensidade 

 

 

Leve 

36% 

 

Moderada 

28% 

 

Acentuada 

24% 

 

NA 

12% 

*: toda a epiderme; #: toda a derme; NA: não se aplica - casos em que não havia aumento do 
pigmento melânico 
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 A presença ou ausência de melanina e de melanófagos se correlacionaram 

com o tipo histopatológico (melanina: χ2 = 53,824; g. l. = 4; valor-p < 0,001; 

melanófagos: χ2 = 21,082; g. l. = 2; valor-p < 0,001), com forte intensidade de 

associação (valor-p < 0,001), onde existe maior probabilidade da melanina e 

melanófagos estarem presentes nos casos juncionais e ausentes nos intradérmicos, 

enquanto os casos do tipo composto se distribuem de forma equitativa pelas 

categorias das variáveis “melanina” e "melanófagos" (presente ou ausente).  

 A seguir, serão descritas as características das formas mais comuns e da 

variante atípica. 

 
4.3.2 Variante clássica histopatológica 
 

 As características histopatológicas avaliadas em 32 casos evidenciaram que a 

simetria esteve presente em 25 casos (78%) e a circunscrição em 26 (81%).  

 O subtipo histopatológico mais frequente, de acordo com a localização dos 

melanócitos, foi o composto, com 19 casos (60%), seguido do juncional (34%) e 

intradérmico (3,0%). Em relação ao aspecto citológico, foram mais frequentes as 

lesões com predomínio de células epitelioides (53%), seguido do predomínio de 

células fusiformes (25%) e misto de células epitelioides e fusiformes (22%).  A 

orientação dos ninhos de melanócitos em relação à epiderme se mostrou 

perpendicular em 65,5% das lesões. Foi observada fenda entre os ninhos de 

melanócitos na epiderme e os ceratinócitos em 53% dos casos com componente 

intraepidérmico (n = 17). Multinucleação esteve presente em nove lesões (28%) e 

pseudoinclusão nuclear em sete (22%), principalmente nas células epitelioides. 

Perda de coesão entre os melanócitos esteve presente em 19% dos casos. 

 A disseminação pagetoide foi avaliada somente nos casos com componente 

intraepidérmico (31 casos) e esteve presente em 21 casos (65%), variando de raras 

células (menos de cinco células por lâmina) em 25% a frequente (mais de cinco 

células por lâmina) em 40%. Sua distribuição mostrou-se presente no centro da 

lesão em 86% das lesões, periférica em 9,0% e central e periférica em 5,0%. Foi 

registrado ainda que essa ascensão predominou na forma de células isoladas (15 

casos – 71,5%) em relação a ninhos de melanócitos. 

 A maturação dos melanócitos, descrita como a redução de tamanho dos 

melanócitos nas porções mais profundas da lesão, foi avaliada nos nevos com 
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componente dérmico (20 casos) e esteve presente em 13 casos, classificada como 

regular (31%) ou irregular (50%).  

 Das alterações epidérmicas analisadas, observamos ortoceratose e acantose 

em todos os casos (n = 32), a primeira predominantemente leve (50%) a moderada 

(28%) e a segunda semi-quantificada em leve (34%), moderada (47%) e acentuada 

(19%). A hipergranulose esteve presente em 28 casos (87,5%), semi-quantificada 

em leve (44%), moderada (40,5%) e acentuada (3,0%), e paraceratose em apenas 

um caso. Notamos ainda associação com significância estatística entre a presença 

ou ausência de alterações epidérmicas na variante histopatológica clássica. Dentre 

elas, a ortoceratose (χ2 = 8,807; g. l. = 1; valor-p = 0,003), hipergranulose (χ2 = 

13,037; g. l. = 1; valor-p < 0,001) e acantose (χ2 = 4,041; g. l. = 1; valor-p = 0,04). 

Tomando como referência as variáveis "ortoceratose", "hipergranulose" e "acantose" 

observamos que existe maior probabilidade delas estarem presentes na variante 

histopatológica clássica e maior probabilidade de estarem ausentes no nevo de Spitz 

não clássico. 

 Corpúsculos de Kamino foram encontrados em oito lesões. Mesmo os 

corpúsculos de Kamino estando ausentes na maioria dos casos em geral (86%), 

inclusive na variante histopatológica clássica, observamos associação entre essas 

duas variáveis, estatisticamente significativa (χ2 = 6,231; g. l. = 2; valor-p = 0,044), 

onde existe maior probabilidade dos corpúsculos de Kamino estarem presentes na 

nesta e maior probabilidade de estarem ausentes nos nevos de Spitz não clássicos. 

 Depósito de melanina nos ceratinócitos e histiócitos da derme (melanófagos) 

esteve presente em 30 casos (93,5%). Na epiderme localizava-se em toda sua 

espessura ou no terço inferior e, quando na derme, somente na porção superficial 

(90,5%) com intensidade leve (37,5%) a moderada (43,5%).  

 O infiltrado inflamatório esteve presente em 24 casos, distribuído na parte 

central da base da lesão em seis deles, na periferia em cinco e difuso em 13, 

sempre na derme superficial e de intensidade predominantemente leve (47%) e 

moderada (18,5%). O tipo celular constituinte do infiltrado foi o linfoide em 100% 

desses casos, notando-se também a ausência de plasmócitos em todos eles. 

 Atipias de melanócitos estiveram presentes em 18 lesões, localizadas na 

epiderme em 51% com componente epidérmico (31 casos) e na derme em 44% das 

lesões com componente dérmico (25 casos). Cariomegalia foi observada em 12 



	   60	  

casos, hipercromasia em 11, pleomorfismo nuclear em 13, anisocoria e nucléolos 

eosinofílicos em oito. Não foram observados nucléolos aberrantes.  

 Encontramos associação ao nível de significância α = 0,05 entre a variante 

histopatológica clássica e a presença ou ausência de atipias em geral (χ2 = 4,109;   

g. l. = 1; valor-p = 0,043), podendo afirmar que existe maior probabilidade de estar 

ausente na nesta variante e presente nos nevos de Spitz não clássicos. Da 

subcategorização das atipias celulares, encontramos associação entre essa forma e 

cariomegalia     (χ2 = 8,124; g. l. = 1; valor-p = 0,004), pleomorfismo (χ2 = 8,443;       

g. l. = 1; valor-p = 0,004) e anisocoria (χ2 = 4,726; g. l. = 1; valor-p = 0,03), sendo que 

todas exibem maior probabilidade de estarem ausentes na variante histopatológica 

clássica e presentes nas demais variantes do nevo de Spitz. 

 Envolvimento de anexos pela proliferação de melanócitos ocorreu em 20 

casos (83% dos casos em que os anexos apareceram nos cortes teciduais). 

 Mitoses estiveram presentes em 11 lesões, localizadas nos melanócitos da 

camada basal em 100% destas e, em apenas um caso, também encontrada nos 

melanócitos da derme, porém na metade superior da lesão, com mitose atípica 

isolada em apenas um caso.  

 
4.3.3 Variante de Reed 
 

 Na variante hiperpigmentada de Reed (n = 24) a simetria esteve presente em 

83% dos casos e a circunscrição em 96%. Esta esteve associada com significância 

estatística (χ2 = 4,583; g. l. = 1; valor-p = 0,032) no sentido de que existe maior 

probabilidade de estar presente nessa variante. 

 Em relação à localização dos melanócitos o tipo juncional foi o mais 

frequente, com 87,5% (χ2 = 23,849; g. l. = 2; valor-p < 0,001), com apenas três 

lesões compostas, sem casos intradérmicos. Predominou ainda o tipo celular 

fusiforme (75%), com quatro casos epitelioides e dois mistos. A orientação 

perpendicular dos ninhos de melanócitos em relação à epiderme predominou em 

relação às outras categorias (50%) e as fendas artefatuais entre os ninhos de 

melanócitos e os ceratinócitos da epiderme estiveram presentes em 46% das 

lesões. 

 Observamos melanócitos multinucleados e pseudoinclusões nucleares em 
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apenas três de 24 casos. Em relação à multinucleação notou-se que existe maior 

probabilidade, com significância estatística, de estarem ausentes na variante de 

Reed (χ2 = 7,709; g. l. = 1; valor-p = 0,003). A perda da coesão entre os melanócitos 

esteve presente em 21% das lesões e os anexos cutâneos estavam envolvidos pela 

lesão em 79% dos casos. 

 A disseminação pagetoide foi observada em 66,5% das lesões, variando de 

raras células (menos de cinco células por lâmina) em quatro casos a frequente (mais 

de cinco células por lâmina) em 12. A distribuição das células em ascensão 

predominou no centro da lesão em 12 casos, periférica em apenas um (6,25%) e 

central e periférica em três (18,75%). Não esteve presente ascensão na forma de 

ninhos, somente como células isoladas. 

 A maturação dos melanócitos foi encontrada em 100% dos casos com 

componente dérmico (n = 3). Observou-se maior probabilidade de estar presente 

nessa variante (χ2 = 10,796; g. l. = 2; valor-p = 0,005). 

 Acantose foi encontrada em 100% dos casos, a ortoceratose em 87,5% e 

hipergranulose em 50%. 

 Corpúsculos de Kamino foram encontrados em apenas duas lesões. 

 Depósito de melanina nos ceratinócitos e histiócitos da derme (melanófagos) 

esteve presente em 100% dos nevos de Reed (χ2 = 4,410; g. l. = 1; valor-p = 0,036). 

 O infiltrado inflamatório esteve presente em 20 casos, distribuído na parte 

central da base da lesão em sete casos, na periferia em três e difuso em 10, sempre 

na derme superficial e de intensidade predominantemente leve (52%). O tipo celular 

constituinte do infiltrado foi o linfoide em 100% desses casos, notando-se também a 

ausência de plasmócitos em todos eles. 

 As atipias de melanócitos estiveram presentes em 13 nevos de Reed (54%), 

localizadas na epiderme em 100% destas e em apenas um de oito casos em 

melanócitos dérmicos. Cariomegalia, anisocoria e hipercromasia foram observadas 

em 41,5% das lesões, pleomorfismo nuclear em 12 (50%), nucléolos eosinofílicos 

em oito (33,5%) e nucléolos aberrantes em apenas uma. 

 Mitoses estiveram presentes somente em quatro casos (16,5%), localizadas 

em todos os casos nos melanócitos da camada basal, sem figuras atípicas. Desses 

casos somente um apresentou figura de mitose no componente dérmico superficial. 
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4.3.4 Variante atípica 
 

 Nas lesões atípicas (n = 6), simetria e circunscrição foram encontradas, 

respectivamente, em 50% e 83% dos casos analisados.  

 O subtipo composto predominou em 50% das lesões atípicas, sendo as 

restantes duas juncionais e uma intradérmica. Em relação ao aspecto citológico, 

foram mais frequentes as lesões com predomínio de células epitelioides (66,5%). A 

orientação dos ninhos de melanócitos em relação à epiderme se mostrou 

perpendicular em apenas um caso, paralelos em duas lesões e misto, isto é, 

perpendiculares e paralelos em duas. Todos os casos exibiram confluência difusa 

dos ninhos (χ2 = 8,851; g. l. = 2; valor-p = 0,012). Foi observada fenda entre os 

ninhos da epiderme e os ceratinócitos em 50% das lesões. Multinucleação e 

pseudoinclusões foram observadas ambas em 50% dos nevos de Spitz atípicos e 

perda de coesão entre os melanócitos em 66,5%. 

 Em 50% das lesões foi observada disseminação pagetoide, com mais de 

cinco células por lâmina em todas elas, sempre localizadas em sua porção central. 

Maturação foi encontrada em três dos casos com componente dérmico (n = 4), 

irregular em dois deles e uniforme em outro. Das alterações epidérmicas analisadas, 

observamos ortoceratose e hipergranulose em 66,5% das lesões e acantose em 

83,5%. Em apenas um caso evidenciamos corpúsculos de Kamino. Depósito de 

melanina nos ceratinócitos e histiócitos da derme (melanófagos) esteve presente em 

50% das lesões.  

 Infiltrado inflamatório esteve presente em todos os casos, difuso em três, focal 

em dois e periférico em um, localizado superficialmente em cinco e superficial e 

profundo em um. O tipo celular constituinte do infiltrado foi o linfoide em 100%, com 

participação de plasmócitos em dois desses. 

 Atipias de melanócitos estiveram presentes todos os casos, tanto na 

epiderme, quanto na derme. Cariomegalia, pleomorfismo e anisocoria foi observada 

em todas as lesões atípicas, hipercromasia em cinco, nucléolos eosinofílicos em três 

e nucléolos aberrantes em dois. Houve associação estatisticamente significativa 

entre a presença ou ausência de cariomegalia, anisocoria, pleomorfismo e nucléolos 

aberrantes e a variante atípica (cariomegalia: χ2 = 4,723; g. l. = 1; valor-p = 0,03; 

anisocoria: χ2 = 9,541; g. l. = 1; valor-p = 0,002; pleomorfismo: χ2 = 4,126; g. l. = 1; 
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valor-p = 0,042; nucléolos aberrantes: χ2 = 12,967; g. l. = 1; valor-p < 0,001), com 

maior probabilidade dessas atipias nucleares estarem presentes nesses casos. 

 O envolvimento de anexos pela proliferação de melanócitos esteve presente 

em quatro casos. Em cinco lesões (83,5%) notaram-se figuras de mitose, com maior 

probabilidade de serem encontradas nessa variante (χ2 = 11,649; g. l. = 1;            

valor-p = 0,001), localizadas nos ninhos juncionais em três, sendo atípicas em dois 

destes e na metade superior do componente dérmico em dois casos.  

 

Tabela 18 – Características principais dos nevos de Spitz atípicos (n = 6) 
n do 

caso 

Simetria Circunscrição Tipo 

celular 

Disseminação 

pagetoide 

Maturação Mitoses Atipia 

citológica 

1 Ausente Presente Epitelioide Ausente Ausente Ausente Presente 

2 Presente Presente Fusiforme Frequente Regular Presente Presente 

3 Ausente Presente Fusiforme Frequente NA** Presente Presente 

4 Presente Presente Epitelioide Ausente Irregular Presente Presente 

5 Ausente Ausente Epitelioide NA* Irregular Presente Presente 

6 Presente Presente Epitelioide Frequente NA** Presente Presente 

* NA: não se aplica - caso somente com componente intradérmico; **NA: não se aplica - casos 

somente com componente juncional; 

 

4.4 ACHADOS IMUNO-HISTOQUÍMICOS 

  

Foi realizada marcação imuno-histoquímica com o anticorpo anti-PNL2 em 

oito casos de nevos de Spitz com componente dérmico. Cinco destes foram 

classificados como variante histopatológica clássica, um como variante 

desmoplásica, um como angiomatoide e um como nevo de Spitz SOE. 

 

4.4.1 Características da marcação pelo anticorpo anti-PNL2  
 

 Em todos os nevos de Spitz e melanomas controles observou-se marcação 

citoplasmática granular, com reforço de membrana. Os melanomas e nevos 

evidenciaram intensidade de marcação semelhante, como detalhado a seguir. 
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4.4.2 Localização dos melanócitos marcados 
 

 Os melanócitos intraepidérmicos mostraram positividade em todos os casos, 

tanto nos nevos quanto nos melanomas.  

 Nos ninhos intraepidérmicos maiores e nos ninhos dérmicos dos nevos de 

Spitz também notou-se positividade, no entanto houve decréscimo da intensidade de 

marcação no sentido da profundidade da lesão (gradiente de marcação), com 

negatividade nos ninhos/melanócitos mais profundos. Entretanto, em um caso, a 

marcação foi homogênea em toda a espessura da lesão (FIG. 18). 

 Em três casos de melanomas a marcação foi homogênea em toda a 

espessura das lesões, inclusive nas células localizadas nas porções mais profundas 

(FIG. 19). Em dois outros, o padrão de positividade mostrou gradiente de marcação 

e uma lesão apresentou poucos ninhos na derme, positivos, porém não 

representativos da lesão original avaliada nos cortes corados pela HE, nos quais 

havia número bem maior de ninhos. Acreditamos que o fato tenha havido pelo 

desgaste do bloco submetido à imuno-histoquímica. 

 

4.4.3 Distribuição da marcação 
 

 Em sete nevos de Spitz e seis melanomas a marcação mostrou-se 

homogênea em toda a extensão dessas lesões. No entanto, em um nevo de Spitz e 

em dois melanomas não houve marcação uniforme do componente intradérmico no 

sentido horizontal, à medida que os melanócitos se aprofundam na derme. A essa 

característica de maturação denominamos irregular. 
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Figura 18 – Padrão de positividade do anticorpo anti-PNL2 nos nevos de Spitz 

 

 
Caso 37 – Nevo de Spitz clássico composto – A) Gradiente decrescente de marcação dos 
melanócitos pelo DAB (Imuno-histoquímica com anticorpo anti-PNL2 contracorado com Giemsa 
diferenciado - aumento original de 100x); B) No maior detalhe notam-se melanócitos com positividade 
citoplasmática e de membrana na porção mais superficial, melanócitos negativos na profundidade e o 
contraste com a melanina de tom cinza esverdeado (Imuno-histoquímica com anticorpo anti-PNL2 
contracorado com Giemsa diferenciado - aumento original de 400x). 

 

 

A 

B 
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Figura 19 – Padrão de marcação dos melanomas com o anticorpo anti-PNL2 

 

 
A) Nota-se gradiente de marcação, com decréscimo da intensidade em direção à profundidade da 
lesão (Imunohistoquímica com anticorpo anti-PNL2 contracorado com Giemsa diferenciado - aumento 
original de 100x); B) Marcação homogênea em toda a espessura da lesão (Imunohistoquímica com 
anticorpo anti-PNL2 contracorado com Giemsa diferenciado - aumento original de 40x) 

 

 

A 

B 
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5 DISCUSSÃO 

 

 Muitos livros-texto de dermatologia descrevam nevos de Spitz como uma 

variedade de nevo melanocítico ocorrendo na população pediátrica, entretanto 

estudos mais recentes vem reconhecendo que também acometem adultos (Cesinaro 

et al. 2005; Requena et al. 2009; Berlingeri-Ramos et al. 2010). No presente 

trabalho, a idade média, máxima e mínima estão de acordo com a literatura, com 40 

pacientes (58%) acima dos 15 anos de idade, semelhante à série de Requena et al. 

(2009).  

 Existe certa divergência no que tange à maior frequência dos nevos de Spitz 

no sexo feminino. Em nossa amostra geral, não houve diferença significativa na 

distribuição entre os sexos; no entanto, assim como no trabalho de Requena et al. 

(2009), observamos predomínio do sexo feminino nos pacientes acima de 15 anos 

(5 : 3) em relação ao sexo masculino (Paniago-Pereira et al. 1978; Cesinaro et al. 

2005; Requena et al. 2009).  

 A localização das lesões predominantemente nos membros inferiores também 

é relatada por autores mais recentes, porém destoa das informações contidas em 

livros-texto, que referem a cabeça e pescoço como localização mais frequente  

(Cesinaro et al. 2005; Bolognia et al. 2008; Requena et al. 2009; Berlingeri-Ramos et 

al. 2010; Bishop, 2010).  

 O tempo de evolução não é relatado na maioria das grandes séries, no 

entanto, Requena et al. (2009) refere média de 35,6 meses, com variação de um a 

240 meses, dados semelhantes ao nosso estudo. Não encontramos em outras 

séries informações sobre relato de crescimento recente, no entanto, em 32 

pacientes houve relato de crescimento recente das lesões nos meses anteriores ao 

diagnóstico. 

 A predominância de células epitelioides e do tipo histopatológico juncional 

encontradas neste trabalho não é homogênea em relação às demais séries de 

casos, variando entre os autores (Requena et al. 2009; Berlingeri-Ramos et al. 
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2010). Na série de Cesinaro et al. (2005), as lesões eram compostas principalmente 

por células epiteliodes e fusiformes, enquanto Requena et al. (2009) descreveram 

como tipo celular mais frequente o fusiforme, exceto em pacientes acima de 45 

anos, ressaltando que quanto mais velho o paciente, maior a chance de células 

epiteliodes.  

 A princípio utilizamos uma subclassificação do nevo de Spitz, além da 

variante histopatológica clássica, bastante abrangente, englobando grande parte das 

variantes descrita na literatura, apresentada no APÊNDICE II. A variante 

histopatológica clássica foi encontrada em apenas 35% dos casos, enquanto nas 

outras séries o valor encontrado gira em torno de 60% (Requena et al. 2009; 

Berlingeri-Ramos et al. 2010). Acreditamos que tal ocorra em função de critérios 

mais abrangentes para definição do nevo de Spitz, utilizados pelos outros autores. 

Este deve ser o motivo de, nesta série, ter sido encontrado um percentual de casos 

classificados como "sem outra especificação" (SOE) de 16,5%, não encontrado 

semelhante na literatura.  Nos casos atípicos, o diagnóstico foi baseado nas 

seguintes alterações, em geral associadas: pobres circunscrição e simetria, 

disseminação pagetoide (frequente e localizada na periferia da lesão), maturação 

ausente ou irregular, atipias citológicas e figuras de mitose localizadas na metade 

inferior da lesão, na derme. 

Simetria e circunscrição também são importantes critérios de benignidade que 

auxiliam no diagnóstico diferencial com o melanoma, estando presente entre 80 - 

90% dos casos, segundo alguns autores (Barnhill, 2006; Berlingeri-Ramos et al. 

2010). Em nosso estudo a frequência desses achados foi discretamente menor. 

Podemos atribuir essa aparente diferença à adoção de critérios mais rigorosos por 

nós aplicados no presente trabalho. Notou-se também que lesões com tipo celular 

fusiforme exibem maior probabilidade de apresentar circunscrição em relação aos 

epitelioides, embora, em nossa série, na maioria dos casos de ambos os tipos 

celulares, a circunscrição esteja presente. Apesar de constituírem importantes 

critérios no diagnóstico tanto dos nevos de Spitz quanto de outras lesões 

melanocíticas benignas, sua ausência não define isoladamente o diagnóstico de 

melanoma. 

 Na análise das alterações epidérmicas, observou-se que hiperplasia de 

ceratinócitos e concentração de melanina corroboram dados anteriores de outros 
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autores; no entanto, a confluência de ninhos de melanócitos na epiderme mostrou-

se muito elevada em relação ao estudo de Cesinaro et al. (2005) (10%). 

 A disseminação pagetoide ou ascensão de melanócitos às camadas 

superiores da epiderme é achado frequente nos melanomas e também podem estar 

presentes nos nevos de Spitz, geralmente restrita à porção central da lesão, 

variando entre 13 - 63% em diferentes estudos (Cesinaro et al, 2005; Requena et al, 

2009; Berlingeri-Ramos et al, 2010). Encontramos disseminação pagetoide em 

porcentagem elevada, geralmente como células isoladas e com distribuição pelo 

centro da lesão, dados consistentes com outras séries de casos (Cesinaro et al. 

2005; Requena et al. 2009; Berlingeri-Ramos et al. 2010).  

 Existem diversas teorias que discutem a origem das células névicas e, 

portanto, a provável maturação desses elementos na história natural das lesões 

melanocíticas benignas. A teoria de Abtropfung de Unna (citado por Barnhill & 

Bussan, 2003) defende que os melanócitos intraepidérmicos apresentam tendência 

de migrar em direção à derme, com diferenciação/maturação a um fenótipo neural. 

O fato é que os nevos de Spitz tendem, segundo alguns autores, a apresentar a 

característica de maturação celular, obedecendo às observações de Cramer ou 

Unna, sendo mais observada em adultos pela evolução natural da lesão (Massi & 

Leboit, 2004; Cesinaro et al. 2005; Ferreira et al. 2011; Yoradijian et al. 2012). 

Algumas séries de casos referem maturação em 72 - 86,6% (Cesinaro et al, 2005; 

Requena et al, 2009). No presente estudo, a maturação foi consoante com a 

literatura. Entretanto, segundo nossa avaliação, pode apresentar diferentes graus na 

mesma lesão (maturação irregular), não havendo, nas publicações com casuística 

mais extensa, descrição exata sobre as características da maturação. Nosso 

trabalho mostra ainda que a maturação pode estar presente ou ausente tanto em 

crianças quanto adultos, sem correlação estatisticamente significativa com a idade. 

 Corpúsculos de Kamino são frequentemente vistos em nevos de Spitz com 

componente juncional, especialmente se a densidade celular da lesão é alta (Santa 

Cruz & Walsh, 2013). Sua presença em nosso estudo acompanha a grande variação 

entre diferentes séries (11-34%), sendo essa atribuída por um dos autores à 

quantidade de cortes examinados (Barnhill & Bussan, 2003; Cesinaro et al. 2005; 

Requena et al. 2009; Berlingeri-Ramos et al. 2010). Questionamos se tal diferença 

pode ser atribuída aos diferentes critérios adotados pelos observadores quanto ao 

aspecto morfológico dos corpúsculos de Kamino. 
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 A presença de melanófagos na derme superficial e infiltrado inflamatório foi 

observada numa frequência semelhante a outros trabalhos, com predomínio de 

linfócitos na derme superficial, geralmente de distribuição difusa e intensidade leve 

(Barnhill & Bussan, 2003; Cesinaro et al. 2005; Requena et al. 2009; Berlingeri-

Ramos et al. 2010). Apenas 2,0% dos casos apresentaram plasmócitos e ambos 

pertencem à variante atípica, segundo nossa classificação. 

 O pigmento melânico esteve presente mais frequentemente em relação a 

outros estudos (Barnhill & Bussan, 2003; Berlingeri-Ramos et al. 2010); no entanto, 

o predomínio de sua distribuição na parte mais superficial da lesão também foi 

reportada por Requena et al. (2009). Apesar de não termos realizado colorações 

especiais para comprovação da presença de melanina, acreditamos ser possível sua 

identificação e avaliação em cortes corados pela HE. 

 Sabe-se que os nevos de Spitz exibem atipias celulares que diferem em 

relação aos nevos convencionais e atípicos (displásicos), mas se assemelham ao 

melanoma. No entanto, a maioria das séries de casos não estuda ou relata em 

pormenores as características citológicas referentes às atipias. No estudo de 

Berlingeri-Ramos et al. (2010) os melanócitos atípicos, definidos por eles como 

hipercromáticos, pleomórficos, com nucléolo proeminente, aumento da relação 

núcleo-citoplasmática e mitoses atípicas foram observados em apenas 2% de uma 

amostra de 130 casos. No presente estudo observamos atipias de melanócitos na 

epiderme em 64,5% (excetuados casos apenas com componente intradérmico - seis 

casos) e em 51% na derme (excetuados os casos apenas intraepidérmicos - 41 

casos), geralmente com células volumosas, principalmente quando são epitelioides, 

e nucléolo proeminente, mantendo, todavia, a relação núcleo/citoplasma. Esses 

achados mostram que as atipias celulares são comuns nos nevos de Spitz e não 

devem ser consideradas como critérios para melanoma. 

 Figuras de mitose podem ser divisores de águas na diferenciação entre nevos 

de Spitz e melanomas spitzoides. Em um estudo comparativo entre melanomas 

spitzoides e nevos de Spitz feito por Requena et al. (2012) foi avaliado, entre outros 

parâmetros, a presença de mitoses, assim como sua localização na lesão, 

morfologia (típicas ou atípicas) e quantidade, constatando-se que a presença de 

figuras atípicas, localizadas na profundidade da lesão ou abundantes ou agrupadas 

favorecem o diagnóstico de melanoma spitzoide, quando associadas a outros 

critérios de atipia citológica ou arquitetural. Em nosso trabalho encontramos achados 
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semelhantes com figuras de mitose em 22 casos, nunca abundantes ou agrupadas, 

predominantemente na porção superficial da lesão (18 casos na epiderme e seis 

casos na derme superior) e quando localizadas na profundidade eram isoladas (um 

caso). Mitoses atípicas foram evidenciadas apenas em três casos, dois deles 

classificados como variante atípica (dentro dos critérios para nevo de Spitz atípico). 

Nos três casos as mitoses eram também isoladas. 

 O anticorpo anti-PNL2 tem sido utilizado principalmente na composição do 

painel imuno-histoquímico de melanomas metastáticos e melanomas de mucosa, 

visto a alta sensibilidade demonstrada, podendo mostrar-se positivo quando os 

outros marcadores comumente utilizados, tais como HMB-45, Melan-A, S-100, 

tirosinase e MiTF, forem negativos.  

 A marcação com o anticorpo anti-PNL2 é referida como similar à obtida com o 

anticorpo anti-HMB-45, com marcação de cerca de 90 a 100% dos melanócitos. 

Como observado com o HMB-45, nevos intradérmicos convencionais e a porção 

intradérmica de nevos compostos foi negativa, apenas com células isoladas 

marcadas na derme papilar. No entanto, nevos intradérmicos fusiformes como o 

nevo azul e nevo de Spitz desmoplásico mostraram forte marcação. Além desses 

fatores, a marcação com o PNL2 não seria alterada por procedimentos de remoção 

de melanina ou descalcificação com ácido nítrico, pontos interessantes em lesões 

hiperpigmentadas e detecção de metástases ósseas (Rochaix et al. 2003; Morris et 

al. 2008). Em nosso trabalho, mesmo com poucos casos nos quais realizamos o 

estudo imuno-histoquímico, encontramos heterogeneidade de marcação entre os 

melanomas, com lesões evidenciando padrão semelhante ao HMB-45, com 

marcação de todos os melanócitos nos sentidos vertical e horizontal, enquanto 

outras mostraram gradiente decrescente de marcação, com células negativas nos 

ninhos mais profundos, semelhante ao que observaríamos com o HMB-45 nos 

nevos compostos e intradérmicos convencionais. Nos nevos de Spitz observou-se a 

mesma ocorrência, algumas lesões com positividade de todos os melanócitos e 

outras com gradiente de marcação. 

 Acreditamos que na era da patologia molecular obtenhamos mais evidências 

e substratos para o refinamento do diagnóstico de lesões melanocíticas spitzoides 

atípicas. Estudos prospectivos com acompanhamento clínico auxiliado por 

ferramentas como dermatoscopia e microscopia confocal, além de seguimento pós-
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exérese dessas lesões també, fornecerão importantes informações sobre seu 

comportamento biológico. 
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6 CONCLUSÃO 
 
 A análise desta casuística de 92 nevos de Spitz excisados cirurgicamente 
possibilitou concluir-se que: 
 

1. O nevo de Spitz predomina nas mulheres jovens (média – 20,2 anos), 

localizam-se nos membros inferiores e medem em média 0,55 cm. 

2. Evolui entre um mês e 12 anos, podendo ser raramente congênito e 

apresentar crescimento rápido na metade dos casos. 

3. As numerosas hipóteses clínicas apresentadas confirmam a grande 

variabilidade de apresentação e a dificuldade do diagnóstico clínico. 

4. Lesões compostas ou juncionais estão presentes em proporções 

semelhantes. 

5. Histopatologicamente, a variante histopatológica clássica é a mais frequente 

(35%), seguida pela variante de Reed (26%). 

6. Dentre os parâmetros microscópicos analisados, simetria, boa circunscrição, 

ortoceratose, hipergranulose e acantose representam importantes critérios de 

benignidade quando se considera o melanoma como diagnóstico diferencial. 

7. Corpúsculos de Kamino não são essenciais para o diagnóstico de nevo de 

Spitz. 

8. As atipias citológicas, disseminação pagetoide e envolvimento de anexos 

pelos melanócitos podem ser proeminentes nos nevos de Spitz e não devem 

ser valorizados isoladamente pois podem induzir ao diagnóstico errôneo de 

melanoma. 

9. Maturação ausente ou irregular é frequentemente encontrada nos nevos de 

Spitz. 
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10.  Mitoses típicas estão presentes nos melanócitos da epiderme, em número 

variável (1 a 6); na derme são encontradas na metade superior, porém 

escassas; na porção profunda, uma única mitose, mesmo atípica, não 

configura variante atípica se não for acompanhada dos demais critérios que 

caracterizam a variante. 

11.  A marcação com o anticorpo anti-PNL2 é semelhante em alguns nevos de 

Spitz e melanomas não sendo útil no diagnostico diferencial entre ambos. 

12.  Não há correlação entre os dados clínicos/demográficos e histopatológicos. 

13. Nenhum critério isolado é definitivo no diagnóstico diferencial entre nevo de 

Spitz e melanoma. 
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APÊNDICE I: Protocolo para coleta de dados demográficos e clínicos 

 

N º do protocolo: 
 

1. Idade 
(0) <20 anos  (2) 20-40 anos (3) >40 anos 
 
2. Sexo 
(1) Masculino  (2) Feminino 
 
3. Tempo de evolução:__________________________  

 
4. Crescimento recente 

 (0) Não (1) Sim (2) Não informado 
5. Descrição da 

lesão:_______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___ 
 

6. Cor 
 (1) Enegrecida (2) Acastanhada (3) Eritematosa (4) Não informada 

 
7. Tamanho (cm):___________________  

 
8. Forma 
(1) Mácula (2) Pápula (3) Placa (4) Nódulo   (5) Não informada 
 

 
9. Localização da lesão 
(1) Cabeça e pescoço  (2) Tronco  (3) MMSS   (4) 
MMII    (5) Mucosa   (6) Sem identificação 

 
10. Hipóteses 

diagnósticas:_________________________________________ 
________________________________________________________ 
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APÊNDICE II: Protocolo para análise histopatológica 

 
N º do protocolo:  

 
1. Tipo celular predominante 

(1) Fusiforme  (2) Epitelioide (3) Fusiforme  e epitelioide 

2. Tipo histopatológico de acordo com a localização dos melanócitos, na 
epiderme e/ou na derme 
(1) Juncional  (2) Composto (3) Intradérmico (4) NA 

3.  Variante histopatológica 
(1) Clássico  (2) Plexiforme (3) Angiomatoide (4) Reed  
(5) Hialinizado (6) Com hiperplasia pseudo-epiteliomatosa 
(7)Tubular (8) Pagetoide (9) De células balonizadas 
(10) Polipóide (11) Com reação de halo  (12) Oral (13) Combinado   
(14) Atípico (15) Desmoplásico  (16) SOE (sem outra especificação) 
(17) Persistente 
 

4. Simetria 
 (0) Ausente (1) Presente (2) NA 

5.  Circunscrição 
 (0) Ausente (1) Presente  (2) NA 

6. Hipergranulose 
(0) Ausente (1) Discreta (2) Moderada (3) Acentuada 

7.  Acantose 
(0) Ausente (1) Discreta (2) Moderada (3) Acentuada  

8.  Alterações da camada córnea - ortoceratose 
(0) Ausente (1) Discreta (2) Moderada (3) Acentuada 

9. Alterações da camada córnea – paraceratose 
(0) Ausente (1) Sim 

10. Predomínio da distribuição dos melanócitos 
(1) Ninhos na basal  (2) Células isoladas  (3) Ninhos na derme 

10.1. Orientação ninhos com relação à superfície epidérmica 
 
(1) Paralelos   (2) Perpendiculares  (3) Paralelos e 
perpendiculares (4) NA 
 
10.2. Confluência ninhos 
 
(0) Ausente  (1) Parcial  (2) Difusa (3) NA 
 

11. Maturação 
(0) Ausente  (1) Uniforme  (2) Irregular (3) Não se aplica 
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12.  Disseminação pagetoide 
(0) Ausente  (1) Raro (até 5 céls) (2) Frequente (+ de 5 céls)  
(3) NA 
 
12.1. Distribuição predomínio 
 
(1) Central (2) Periférico  (3) NA  (4) Central e periférico 
 
12.2 Tipo disseminação pagetoide 
 
(1) Células isoladas  (2) Ninhos (3) Não se aplica 
 

13. Corpúsculos de Kamino: __________________________ por lâmina 
 (0) Ausente (1) até 2  (2) de 2-5  (3) mais de 5  

 (4) NA 

14.  Vasos 
(1) Nº habitual (2) Proliferação (3) Telangectasias (4) NA 

15.  Melanina 
 (0) Ausente (1) Presente 

 
 15.1 Epiderme 
 

(0) Ausente (1) Córnea (2) Espinhosa (3) 1/3 inferior  

(4) toda a epiderme  (5) Não se aplica 

 15.2 Derme 
 

(1) derme superficial (2) Derme profunda  (3) toda a derme (4) 
Não se aplica 

 
15.3 Distribuição 

 
 (1) Regular (2) Irregular (3) Não se aplica 
 
 15.4 Intensidade 
 
 (1) Leve (2) Moderada (3) Acentuada (4) NA 
 
16.  Desmoplasia 

(0) Ausente (1) Presente (2) Não se aplica 

 

17.  Hialinização 
(0) Ausente (1) Presente (2) Não se aplica 

18.  Infiltrado inflamatório 
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(0) Ausente (1) Focal (central) (2) Focal (periférico) (3) Difuso 

18.1 Profundidade 
 
(1) Superficial (2) Profundo  (3) Não se aplica (4) Superficial e profundo 

18.2 Intensidade 

(1) Leve (2) Moderada (3) Acentuada (4) NA 

18.3 Tipo celular – linfócitos 
 
(0) Ausente (1) Presente (2) Não se aplica 

18.4 Tipo celular - plasmócitos 
 
(0) Ausente (1) Presente (2) Não se aplica 

18.5 Tipo celular - melanófagos 
 
(0) Ausente (1) Presente (2) Não se aplica 

19.  Atipias  
 19.1 Atipias epiderme 

(0) Ausente (1) Presente (2) Não se aplica 

  19.2 Atipias – derme 

(0) Ausente (1) Presente (2) Não se aplica 

 19.3 Cariomegalia 

(0) Ausente (1) Presente 

  19.4 Hipercromasia  

(0) Ausente (1) Presente 

  19.5 Pleomorfismo  

(0) Ausente (1) Presente 

  19.6 Anisocoria 

(0) Ausente (1) Presente 

  19.7 Nucléolos aberrantes 

(0) Ausente (1) Presente 

  19.8 Nucléolos eosinofílicos 

(0) Ausente (1) Presente 

20. Pseudoinclusões 
 (0) Ausente (1) Presente 
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21. Multinucleação 
(0)  Ausente (1) Presente      
 

22.  Fenda artefactual entre os ninhos de melanócitos e os ceratinócitos 
(0) Ausente (1) Presente (2) NA 

23.  Perda de coesão 
(0) Ausente (1) Presente (2) NA 

24.  Envolvimento de anexos 
(0) Ausente (1) Presente (2) Anexo não observado 
 

25.  Nº de mitoses (por lâmina): _______________________________________ 
25.1 Epiderme 
 
(0) Ausente (1) Basal  (2) Espinhosa (3) Não se aplica 
 
25.2 Derme 
 
(0) Ausente (1) ½ superior da lesão (2) ½ inferior da lesão (3) Não se 
aplica 
 
25.3 Atipias 
 
(0) Ausente (1) Presente (2) Não se aplica 

         
26.  PNL2: índice de positividade_____ 

 
26.1 (0) positivo (1) negativo 
 
26.2 Estrutura celular marcada pelo DAB 
 
(1) Membrana (2) Citoplasma (3) Núcleo (4) Citoplasma e 
membrana (5) NA 
 
26.3 Localização da positividade na lesão 
 
(1) Epiderme  (2) 1/2 superior da lesão (3) 1/2 inferior da lesão (4) 
epiderme e 1/2 superior da lesão  (5) NA 
 
26.4 Intensidade da marcação 
 
(1) Fraca (2) Moderada (3) Acentuada (4) NA 
 
26.5 Distribuição da marcação 
 
(1) Homogênea (2) Heterogênea 
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APÊNDICE III: Relação de 92 casos de nevos de Spitz com dados demográficos, 
topografia, tipo histopatológico, tipo celular e variante histopatológica 

 
 
 

N 

caso 

Idade Sexo Localização Tipo 

celular 

Tipo 

histopatológico 

Variante 

histopatológica 

1 NI NI NI Epitelioide Juncional Reed 

2 5 F MMII Misto Composto Clássica 

3 22 F MMSS Epitelioide Composto Polipoide 

4 24 F Cabeça e 

pescoço 

Epitelioide Composto Atípica 

5 32 F MMII Epitelioide Juncional Reed 

6 27 M Tronco Misto Composto Clássica 

7 30 F MMSS Epitelioide Intradérmico Desmoplásico 

8 8 M Cabeça e 

pescoço 

Epitelioide Intradérmico Polipoide 

9 6 M Tronco Fusiforme Juncional Reed 

10 14 M Tronco Epitelioide Composto Polipoide 

11 NI M Cabeça e 

pescoço 

Fusiforme Composto Polipoide 

12 NI NI NI Epitelioide Juncional Reed 

13 10 F Tronco Fusiforme Juncional Reed 

14 26 F MMII Fusiforme Composto SOE 

15 9 M MMSS Epitelioide Composto Clássica 

16 24 F MMII Epitelioide Intradérmico Angiomatoide 

17 7 M MMII Fusiforme Composto Atípica 

18 24 M Tronco Epitelioide Intradérmico Clássica 

19 14 M Tronco Epitelioide Composto Clássica 

20 30 M Tronco Fusiforme Composto Reed 

21 NI NI NI Fusiforme Juncional Reed 

22 NI M NI Fusiforme Juncional Reed 

23 NI NI NI Epitelioide Juncional SOE 

24 8 F Tronco Fusiforme Juncional Reed 
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Continuação 

25 23 F Tronco Epitelioide Composto Clássica 

26 10 F Tronco Epitelioide Composto SOE 

27 31 F NI Epitelioide Composto Reed 

28 42 M MMII   Epitelioide Composto Clássica 

29 NI F MMSS Fusiforme Juncional Reed 

30 7 M Cabeça e 

pescoço 

Epitelioide Composto Clássica 

31 NI NI NI Epitelioide Juncional Clássica 

32 27 M Tronco Epitelioide Intradérmico Desmoplásico 

33 9 M MMSS Fusiforme Juncional Clássica 

34 17 M Tronco Epitelioide Composto Combinado 

35 3 F Cabeça e 

pescoço 

Fusiforme Juncional SOE 

36 6 F MMII Fusiforme Juncional Reed 

37 7 F MMII Epitelioide Composto Clássica 

38 30 F MMII Fusiforme Juncional Reed 

39 20 F Tronco Epitelioide Composto Desmoplásica 

40 NI NI NI Epitelioide NA Clássica 

41 4 F MMII Misto Juncional Clássica 

42 21 F Cabeça e 

pescoço 

Epitelioide Composto SOE 

43 17 F MMII Fusiforme Composto Clássica 

44 39 F MMSS Epitelioide Composto Clássica 

45 6 M NI Fusiforme Composto Clássica 

46 17 F MMII Fusiforme Juncional Reed 

47 11 F NI Epitelioide Composto SOE 

48 4 F MMII Epitelioide Juncional Clássica 

49 NI NI NI Fusiforme Juncional Reed 

50 NI NI NI Fusiforme Juncional Reed 

51 9 M Tronco Epitelioide Composto SOE 

52 6 F Tronco Fusiforme Composto Angiomatoide 

53 25 F MMII Fusiforme Juncional Reed 
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Continuação 

54 NI NI NI Epitelioide Composto Clássica 

55 32 M Tronco Epitelioide Composto SOE 

56 47 F MMII Misto Juncional Reed 

57 27 F MMII Epitelioide Composto SOE 

58 9 M MMSS Fusiforme Juncional Reed 

59 36 M MMII Fusiforme Juncional Clássica 

60 NI M MMII Fusiforme Juncional Atípica 

61 NI NI NI Epitelioide Composto Atípica 

62 NI M Mucosa 

labial 

Epitelioide Juncional Clássica 

63 12 F MMSS Misto Composto Clássica 

64 2 F MMII Fusiforme Juncional Clássica 

65 NI F MMII Fusiforme Juncional Clássica 

66 39 F Tronco Epitelioide Juncional SOE 

67 35 M Tronco Misto Composto Clássica 

68 31 M Tronco Epitelioide Composto SOE 

69 NI NI NI Epitelioide Juncional SOE 

70 NI F Tronco Misto Juncional SOE 

71 30 F MMII Epitelioide Juncional SOE 

72 26 F NI Fusiforme Juncional Clássica 

73 10 M MMSS Fusiforme Juncional Clássica 
74 20 F Tronco Fusiforme Juncional Reed 
75 12 M MMII Misto Composto Clássica 
76 NI M MMII Misto Composto Clássica 
77 5 M MMII Fusiforme Juncional Reed 
78 NI F Tronco Fusiforme Juncional Reed 
79 24 F MMII Epitelioide Intradérmico Atípica 
80 9 F MMSS Epitelioide Composto Com reação halo 
81 29 F Tronco Epitelioide Juncional Clássica 
82 NI F MMII Misto Juncional Reed 
83 56 M MMII Epitelioide Juncional Atípica 
84 37 M Tronco Epitelioide Composto Pagetoide 
85 28 F MMII Epitelioide Composto Clássica 
86 42 F MMII Epitelioide Juncional Pagetoide 
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Continuação 
87 25 M Tronco Misto Composto SOE 
88 NI F NI Epitelioide Composto Desmoplásica 
89 20 M Tronco Epitelioide Composto Persistente 
90 34 M Tronco Epitelioide Composto Clássica 
91 9 F MMII Epitelioide Composto Clássica 
92 NI NI NI Fusiforme Composto Reed 
NA: não se aplica; NI: não informado 
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Resumo  
O Nevo de Spitz é lesão melanocítica benigna, sendo um dos principais diagnósticos 
diferenciais do melanoma. Foi realizado estudo descritivo e retrospectivo das peças 
cirúrgicas dos pacientes com diagnóstico de nevo de Spitz de duas instituições de Niterói 
RJ, num total de 32 casos. O subtipo histopatológico mais frequente foi o composto, com 19 
casos (60%), com predomínio de células epitelioides (17 casos 53%). A disseminação 
pagetoide foi observada em 21 casos (68%). A maturação dos melanócitos esteve presente 
em 13 casos (81%). Corpúsculos de Kamino foram encontrados em oito casos (25%). 
Atipias de melanócitos estiveram presentes em 18 casos (56%). Mitoses estiveram presente 
em 11 casos (34%). O conhecimento detalhado da variante histopatológica clássica dos 
nevos de Spitz é fundamental para o diagnóstico diferencial com o melanoma, reforçando 
que nenhum critério isolado é definitivo no diagnóstico diferencial entre nevo de Spitz e 
melanoma. 
 
Abstract 
Spitz nevus is a benign melanocytic lesion and also one of the main differential diagnosis of 
melanoma. A descriptive and retrospective study of surgical specimens from patients with a 
diagnosis of Spitz nevus was performed at two institutions in Niterói RJ, totaling 32 cases. 
The most frequent histological subtype was compound (60 %), with a predominance of 
epithelioid cells (17 cases 53%). Pagetoid spread was observed in 21 cases (68%). 
Maturation of melanocytes was present in 13 cases (81%). Kamino bodies were found in 
eight cases (25%). Atypical melanocytes were present in 18 cases (56%). Mitoses were 
present in 11 cases (34%). Detailed knowledge of the classical form of Spitz nevi is essential 
for the differential diagnosis with melanoma, poiting out that no single criterium is definitive in 
the differential diagnosis between Spitz nevus and melanoma. 
 
Trabalho submetido em (Article's submission in): 7/12/2013 16:37:41 
Instituição (Affiliation): Hospital Universitário Antônio Pedro - Universidade 
Federal Fluminense 
Correspondência (Correspondence): Rua Marques do Paraná, 303, Centro, Niterói  
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INTRODUÇÃO 
2  
 O Nevo de Spitz, também conhecido por Tumor de Spitz ou nevo de células 
fusiformes e epitelioides, é lesão melanocítica benigna, geralmente adquirida, sendo 
um dos principais diagnósticos diferenciais do melanoma. Desde o início de sua 
descrição tem sido relatado com maior frequência em crianças e jovens, porém 
estudos recentes demostram que sua ocorrência em adultos não é rara.1,2 
 Do ponto de vista histopatológico o Nevo de Spitz é classificado em 
numerosos subtipos os quais apresentam, na maioria das vezes, características 
arquiteturais e citológicas que permitem distinguilos de outras lesões melanocíticas: 
a) simetria; b) circunscrição; c) ortoceratose, hipergranulose e hiperplasia da 
camada espinhosa, que se desenvolvem com o evoluir da lesão; d) agregados de 
melanócitos uniformes e perpendiculares à epiderme; e) fendas entre agregados de 
melanócitos e ceratinócitos adjacentes; f) ausência de melanócitos pagetoides na 
maioria dos casos ou, quando presentes, localizados no centro da lesão; g) figuras 
de mitose na derme, quando existentes, situadas no componente superficial, 
aceitando-se apenas raras mitoses na base da lesão; h) corpúsculos de Kamino 
(agregados proteináceos arredondados eosinofílicos na coloração pela hematoxilina-
eosina e PAS positivos e diastase resistentes, de significado pouco conhecido); i) 
ausência de regressão; j) maturação dos melanócitos; k) infiltrado linfoide 
perivascular na periferia da lesão.3,4,5,6 
 Contudo todos esses critérios podem estar presentes também nos 
melanomas. O objetivo desse trabalho foi descrever as características 
histopatológicas dos nevos de Spitz clássicos, destacando aquelas que podem 
induzir erroneamente ao diagnóstico de melanoma. Paralelamente, os dados clínicos 
e demográficos foram registrados e conferidos. 
5  
MATERIAL E MÉTODOS 
 
 Trata-se de estudo descritivo e retrospectivo das peças cirúrgicas dos 
pacientes com diagnóstico de nevo de Spitz, realizado pelo setor de 
Dermatopatologia do Hospital Universitário Antônio Pedro, num total de 32 casos. 
 Foram selecionadas lâminas com cortes de 5µm, corados pela hematoxilina e 
eosina (HE), que foram avaliadas utilizando protocolo detalhado das características 
histopatológicas, considerando-se os seguintes aspectos: simetria e circunscrição, 
alterações da epiderme (ortoceratose, paraceratose, hipergranulose e acantose), 
tipo histopatológico (juncional, intradérmico e composto), tipo celular predominante 
dos melanócitos (fusiforme ou epitelioide), predomínio da distribuição dos 
melanócitos (ninhos ou células isoladas), orientação das ninhos de melanócitos 
juncionais em relação à epiderme, confluência das ninhos, fenda entre os ninhos de 
melanócitos na epiderme e os ceratinócitos, disseminação pagetoide, maturação dos 
melanócitos, perda de coesão entre os melanócitos, envolvimento de anexos 
cutâneos, corpúsculos de Kamino, presença de pigmento melânico, desmoplasia, 
infiltrado inflamatório, presença de atipias nos melanócitos da epiderme e da derme. 
 
RESULTADOS 
 
 Foram avaliados os dados clínicos de 29 pacientes, com idade média de 18 
anos, máxima de 42 e mínima de dois anos. Não houve diferença na distribuição 
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entre os sexos, com 52% (15) de homens e 48% (14) de mulheres. 
 A localização das lesões foi informada em 27 pacientes, predominando nos 
membros inferiores com 13 casos (48%), seguido do tronco com sete (26%), 
membros superiores com cinco (18,5%) e mucosa oral e região de cabeça e 
pescoço com apenas um caso (3,25%) cada. A cor da lesão nos 24 pacientes foi 
predominantemente enegrecida (15 casos 62,5%), seguida de castanha (sete casos 
29%) e eritematosa (dois 8,5%). 
 O tamanho médio dessas lesões foi de 0,5cm, com máximo de 1,5cm e 
mínimo de 0,2cm. 
 A principal hipótese clínica foi melanoma (13 casos), seguida de nevo 
melanocítico (11 casos), nevo melanocítico atípico (nove casos) e nevo de Spitz em 
apenas cinco casos. 
 O tempo de evolução das lesões foi informado em nove casos com média de 
12 meses, mínima de três meses e máxima de cinco anos, sendo esta congênita. 
Houve relato de crescimento recente nos últimos meses em 12 pacientes (34,5%). 
 As características histopatológicas avaliadas em 32 casos (1) evidenciaram 
que a simetria esteve presente em 25 casos (78%) e a circunscrição em 26 (81%) 
(Figuras 1 e 2). 
 O subtipo histopatológico mais frequente, de acordo com a localização dos 
melanócitos, foi o composto, com 19 casos (60%), seguido do juncional (11 casos 
34%) e intradérmico (um caso 3,0%). 
 Em relação ao aspecto citológico, foram mais frequentes as lesões com 
predomínio de células epitelioides (17 casos 53%), seguido de células fusiformes 
(oito casos 25%) e misto de células epitelioides e fusiformes (sete casos 22%). 
 A orientação dos ninhos de melanócitos em relação à epiderme mostrouse 
perpendicular em 65,5% dos casos. Foi observada fenda entre os ninhos de 
melanócitos na epiderme e os ceratinócitos em 17 casos (55% dos casos 
com componente intraepidérmico). Multinucleação esteve presente em nove casos 
(28%) e pseudoinclusão nuclear em sete (22%), principalmente nas células 
epitelioides. Perda de coesão entre os melanócitos esteve presente em 19% dos 
casos (Figuras 1 e 3). 
 A disseminação pagetoide foi avaliada somente nos casos com componente 
intraepidérmico (31 casos), presente em 21 casos (68%), variando de raras células 
(menos de cinco células por lâmina) em oito casos (38%) a mais de cinco células por 
lâmina em 13 casos (62%). Sua distribuição mostrouse presente no centro da lesão 
em 18 casos (86%), periférica em dois casos (9,0%) e central e periférica em um 
caso (5,0%). Foi registrado ainda que essa ascensão predominou na forma de 
células isoladas (15 casos – 71,5%) em relação a ninhos de melanócitos (Figura 4). 
 A maturação dos melanócitos, descrita como a redução de tamanho dos 
melanócitos nas porções mais profundas da lesão, foi avaliada nos nevos com 
componente dérmico (20 casos) e esteve presente em 13 casos (81%), classificada 
como regular (31%) ou irregular (50%) (Figuras 4 e 5). 
 Das alterações epidérmicas analisadas, observamos ortoceratose e acantose 
em todos as lesões (100%), a primeira predominantemente leve (50%) a moderada 
(28%) e a segunda avaliada como leve (34%), moderada (47%) e acentuada (19%). 
A hipergranulose esteve presente em 28 lesões (87,5%) e considerada leve (50%), 
moderada (46,5%) e acentuada (3,5%), e paraceratose em apenas um caso (3,0%) 
(Figuras 1, 2 e 3). 
 Corpúsculos de Kamino foram encontrados em oito casos (25%) (Figuras 3 e 
6). 
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 Em 30 lesões (93,5%) observou-se depósito de melanina nos ceratinócitos e 
histiócitos da derme (melanófagos). Esse pigmento na epiderme localizava-se na 
epiderme em toda sua espessura ou no terço superior e na derme somente na 
porção superficial (90,5%) com intensidade leve (40%) a moderada (46,5%). 
Infiltrado inflamatório linfoide foi observado em 75% casos, distribuído na parte 
central da base da lesão em seis lesões (19%), na periferia em cinco (15,5%) e 
difuso em 13 (40,5%), sempre na derme superficial e de intensidade 
predominantemente leve (47%) e moderada (18,5%) (Figura 6). 
 Em 18 casos (56%) notaram-se atipias de melanócitos, localizadas na 
epiderme em 51% das lesões com componente epidérmico (31 casos) e na derme 
em 44% das lesões com componente dérmico (25 casos). Cariomegalia foi 
observada em 12 casos (66%), hipercromasia em 11 (61%), pleomorfismo nuclear 
em 13 (72%), anisocoria e nucléolos eosinofílicos em oito (25%) (Figuras 5 e 7). 
 Houve extensão da proliferação de melanócitos ao epitélio dos anexos 
cutâneos em 20 lesões (Figura 8). 
 Mitoses nos melanócitos da camada basal foram observadas em 11 casos 
(34%). Apenas um caso apresentou mitose nos melanócitos dérmicos da parte 
superior da lesão. Mitose atípica única foi vista em apenas 
uma lesão (Figura 7). 
24  
DISCUSSÃO25  
 Existem poucas séries de casos de nevos de Spitz e em sua maioria levam 
em consideração as diversas variantes histopatológicas existentes ou variantes 
atípicas que mais desafiam o patologista no seu diagnóstico. No entanto, com o 
presente estudo pretendemos demonstrar que mesmo os nevos de Spitz com 
histopatologia clássica apresentam características histopatológicas que podem 
também ser encontradas nos melanomas ou lesões melanocíticas atípicas, o que 
pode dificultar a diferenciação entre elas. 
 Considerando a variável idade do paciente no momento do diagnóstico, já foi 
relatado em séries de casos a ocorrência de lesões em adultos, afirmação 
corroborada pelo presente estudo com quatro pacientes na quarta década de vida e 
um na quinta, confirmando o conceito atual de que idade, isoladamente, não afasta o 
diagnóstico de nevo de Spitz.5,7 
 A maior frequência de localização nos membros inferiores encontrada no 
nosso estudo é corroborada por outros estudos, porém destoa das informações 
contidas em livros texto, que referem cabeça e pescoço como localização mais 
frequente.8,9 
 O diagnóstico clínico dos nevos de Spitz é dificultado pela variedade de 
apresentações clínicas observada. Na série de Requena et al. (2009) a suspeita 
clínica de nevo de Spitz ocorreu em apenas 18,33%, e em nosso estudo, a suspeita 
de nevo de Spitz foi feita também em 18,5%, lembrando que nesta foram 
selecionados somente casos da forma histopatológica clássica, diferentemente da 
série de Requena et al., reforçando a dificuldade diagnóstica em todos os grupos 
etários, inclusive no paciente de 42 anos. Por outro lado, as hipóteses clínicas 
englobaram somente os diagnósticos diferenciais mais comuns de lesões 
pigmentadas (acastanhadas ou enegrecidas), não sendo encontradas as hipóteses 
de dermatofibroma e angioma, frequentemente observadas por outros autores.5 
 A ocorrência do tipo intradérmico está associada à idade mais avançada do 
paciente, de acordo com o conceito de Abtropfung que considera a gênese dos 
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nevos a partir de melanócitos na epiderme, que aí proliferam e alcançam a derme 
superficial, e então, a derme reticular. Em nosso estudo, entretanto, não observamos 
tal correlação.10,11 
 O tipo celular predominante em nossa série de casos foi o epitelioide e esteve 
presente em todos os grupos etários, incluindo no paciente de 42 anos. Na série de 
Cesinaro et al. (2005), as lesões eram compostas principalmente por células 
epiteliodes e fusiformes, enquanto Requena et al. (2009) descreveram como tipo 
celular mais frequente o fusiforme, exceto em pacientes acima de 45 anos, 
ressaltando que quanto mais velho o paciente, maior a chance de células 
epiteliodes. Pseudoinclusão, multinucleação e nucléolos eosinofílicos estiveram 
presentes predominantemente nos casos com componente celular epitelioide. 
Correlação do tipo celular epitelioide com a presença de multinucleação foi 
observada por Requena et al. (2009). No entanto, não encontramos referências 
sobre a relação de pseudoinclusões e nucléolos eosinofílicos com o tipo celular 
predominante, sendo este, segundo nosso conhecimento, o primeiro relato dessa 
associação.  
 Simetria e circunscrição também são importantes critérios de benignidade que 
ajudam no diagnóstico diferencial com o melanoma estando, segundo alguns 
autores, presente entre 80 90% das lesões segundo alguns autores, o que está de 
acordo com nossos achados (78 e 81%).12,13 
 As grandes séries de casos não descrevem as atipias citológicas dos 
melanócitos em detalhe. Entretanto, segundo nossos resultados, as atipias 
citológicas podem ser tão intensas que o patologista não especialista pode 
equivocadamente interpretar as lesões como melanoma. Observamos sua presença 
em 56% de nossos casos, representadas por pleomorfismo, cariomegalia, 
hipercromasia, anisocoria e nucléolos eosinofílicos. 
 Maturação dos melanócitos é critério importante no diagnóstico de lesões 
melanocíticas e costuma estar presente nos nevos de Spitz, sendo utilizada como 
um dos critérios de benignidade. Algumas séries de casos referem maturação em 72 
86,6%.5,7 No presente estudo essa característica foi observada em 81%, 
concordante com a literatura. Entretanto, em 50% destes a maturação foi irregular, 
isto é, houve alternância na metade inferior da  lesão entre áreas de completa 
maturação e áreas imaturas. 
 A disseminação pagetoide ou ascenção de melanócitos às camadas 
superiores da epiderme é achado frequente nos melanomas e também pode estar 
presente nos nevos de Spitz, geralmente restrita à porção central da lesão, variando 
entre 13 e 63% em diferentes estudos.5,7,13 No presente trabalho encontramos 
frequência de 65%, semelhante à variação mostrada pela literatura, chamando 
atenção para a interpretação correta desse fenômeno. 
 Nos melanomas é comum encontrar atrofia da epiderme, enquanto nos nevos 
de Spitz a hiperplasia da epiderme é constante. Em nossa série confirmamos estes 
dados, com ortoceratose e acantose em 100% dos casos. 
 Corpúsculos de Kamino são frequentemente vistos em lesões de nevos de 
Spitz com componente juncional,  especialmente se a densidade celular da lesão é 
alta.14 Foram inicialmente descritos nos nevos de Spitz e considerados como 
patognomônicos. Posteriormente, foi relatada sua ocorrência também em 
melanomas.15,16 A presença de corpúsculos de Kamino em nosso casos acompanha 
a grande variação entre diferentes estudos (1134%), sendo esta diferença atribuída 
por um dos autores à quantidade de cortes examinados.5,7,13 
 O nevo de Spitz clássico não é considerado lesão rica em melanina, visto que 
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em sua apresentação clínica classicamente descrita a lesão é eritematosa e 
cupuliforme. A variante de Reed é clinicamente pigmentada e enegrecida, com 
acentuada concentração de melanina, facilmente observada à histopatologia, 
mesmo sem o uso de colorações especiais como o FontanaMasson.17,18 No entanto 
mostramos que as lesões da forma histopatológica clássica exibem variável 
hiperpigmentação no exame histopatológico e com frequência mostramse 
pigmentadas clinicamente. 
 O infiltrado inflamatório, presente em 75% dos casos, está de acordo com a 
literatura, com intensidade leve e composto por linfócitos.5,7,19 Plasmócitos podem 
estar presentes nos melanomas, mas não são comumente encontrados nos nevos 
de Spitz. Estiveram ausentes em todas as lesões de nossa série. 
 Nevos de Spitz podem apresentar figuras de mitose, variando nas diferentes 
séries entre 10 58%. 7,19,20 Encontramos mitoses em 30% dos casos, todas 
localizadas em melanócitos da camada basal com exceção de um caso em que a 
mitose estava na deme, na metade superior da lesão. A localização das mitoses é 
um critério importante na diferenciação do nevo de Spitz com melanoma spitzoide, 
favorecendo o último quando localizadas nas porções mais profundas (derme) ou 
agrupadas em determinada área da lesão. 
 
CONCLUSÃO 
Entre as características dos nevos de Spitz destacam-se os seguintes aspectos: a) 
não é exclusiva de crianças e jovens, podendo ocorrer em adultos; b) simetria e 
circunscrição são importantes critérios de benignidade; c) disseminação pagetoide e 
atipias celulares estão presentes em intensidades variadas; d) maturação dos 
melanócitos pode estar ausente ou ser irregular; e) corpúsculos de Kamino não são 
essenciais; f) figuras de mitose podem estar presentes nos melanócitos localizados 
próximos à camada basal da epiderme e no terço superior da lesão, na derme. O 
conhecimento detalhado das características citológicas e arquiteturais da forma 
histopatológica clássica dessas lesões peculiares representadas pelos nevos de 
Spitz é fundamental para o seu diagnóstico diferencial com melanomas, reforçando 
que nenhum critério isolado é definitivo nessa diferenciação. 
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Figura 1 

 
Foto panorâmica evidencia marcadas simetria e circunscrição, alterações proeminentes da 

epiderme (ortoceratose, hipergranulose e acantose), orientação perpendicular dos ninhos de 
melanócitos em relação à epiderme, fenda artefatual entre os ninhos de melanócitos e os 

ceratinócitos e incontinência pigmentar (HE, aumento original 15x) 
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Figura 2 

 
Assimetria e circunscrição imperfeita; ortoceratose, hipergranulose e acantose (HE, aumento 

original 40x) 
 

Figura 3 

 
Numerosos corpúsculos de Kamino associados a ortoceratose, hipergranulose, acantose e 
fendas artefatuais entre os ninhos de melanócitos e os ceratinócitos (extrusão de ninhos) 

(HE, aumento original 100x) 
 

Figura 4 

 
Área de disseminação pagetoide, com distribuição irregular da pigmentação e maturação 

irregular dos melanócitos (HE, aumento original 100x) 
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Figura 5 

 
Ausência de maturação, com melanócitos atípicos exibindo pleomorfismo, anisocoria, 

cariomegalia e nucléolos eosinofílicos (HE, aumento original 400x) 
 

Figura 6 

 
Melanócitos atípicos com pleomorfismo, hipercromasia e figura de mitose na base de ninho 

intraepidérmico (seta) (HE, aumento de 400x) 
 

Figura 7 

 
Melanócitos fusiformes formando ninhos no epitelio dos anexos cutâneos, em situação mais 

profunda do que o componente intradérmico (HE, aumento original 100x) 
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APÊNDICE V: Artigo a ser submetido ao Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina 

Laboratorial 

NEVO DE SPITZ: ESTUDO CLÍNICO, DEMOGRÁFICO, HISTOPATOLÓGICO E 
IMUNO-HISTOQUÍMICO 
Spitz	  nevus:	  a	  clinical,	  demographic,	  histopathological	  and	  immunoistochemical	  study	   
 
Gustavo Costa Verardino1, Mayra Carrijo Rochael2 

 
RESUMO 
 
Introdução: Nevo de Spitz é lesão melanocítica benigna, geralmente adquirida, sendo um 
dos principais diagnósticos diferenciais do melanoma. Objetivos: diferenciar nevos de Spitz 
dos melanomas através dos achados histopatológicos, da imunomarcação com o anticorpo 
anti-PNL2 e da correlação com dados clínicos e demográficos. Material e métodos: foram 
revistos 92 casos de nevos de Spitz oriundos do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital 
Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense e de um laboratório 
particular, em Niterói. Os seguintes parâmetros foram avaliados: simetria, circunscrição, 
hiperceratose, hipergranulose, hiperplasia da camada espinhosa, agregados de melanócitos 
dos tipos epitelioide e fusiforme, fendas entre agregados de melanócitos e ceratinócitos 
adjacentes, disseminação pagetoide, figuras de mitose, corpúsculos de Kamino, maturação 
dos melanócitos, infiltrado inflamatório e proliferação vascular. Em oito casos do tipo 
composto foi realizada a técnica de imuno-histoquímica com o anticorpo anti-PNL2. 
Resultados: A idade média informada de 80 pacientes foi de 20,2 anos (máxima de 56 anos 
e  mínima de dois anos). A localização mais comum foi membros inferiores (39,%), seguida 
do tronco (32,5%), membros superiores (12,5%), cabeça e pescoço (7,5%) e mucosa oral 
(7,5%). Quanto aos aspectos histopatológicos, o tipo celular predominante foi o epitelioide 
em 49 casos. A classificação em variantes do nevo de Spitz demonstrou predomínio da 
variante histopatológica clássica (35%) e variante de Reed (26%). Simetria foi observada em 
60 lesões e circunscrição em 70. As alterações epidérmicas mais proeminentes foram 
ortoceratose, acantose e hipergranulose. A disseminação pagetoide foi evidenciada em 57 
casos. Atipias de melanócitos na epiderme foram evidenciadas em 55 casos (60%) e em 31 
(34%) na derme. Figuras de mitose foram encontradas em 22 casos. Conclusões: Até o 
momento, não existem critérios absolutos morfológicos, imuno-histoquímicos ou moleculares 
capazes de distinguir as lesões spitzoides benignas dos melanomas; e os critérios 
morfológicos de atipias tanto citológicas quanto arquiteturais podem estar presentes em 
ambos os grupos, destacando-se que simetria, boa circunscrição e alterações epidérmicas 
de ortoceratose, hipergranulose e acantose, favorecem o diagnóstico de benignidade; uso 
do anticorpo anti-PNL2 não foi de auxílio no diagnóstico diferencial com melanoma. O 
patologista deve sempre levar em conta o conjunto de alterações clínico-demográficas, 
histopatológicas e imuno-histoquímicas na interpretação dessas lesões, reforçando que 
nenhum critério isolado é definitivo no diagnóstico diferencial com melanoma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Dermatologista; Anatomopatologista; Mestrando em Patologia (Anatomia Patológica) pela Universidade Federal 
Fluminense. 
2 Professora associada do Departamento de Patologia da Universidade Federal Fluminense	  	  
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ABSTRACT 
 
Introduction: Spitz nevus is a benign melanocytic lesion, usually acquired and one of the 
main differential diagnosis of melanoma. Objective: To differentiate melanomas from Spitz 
nevi through histopathological features and immunostaining with anti-PNL2 antibody and 
correlation with clinical and demographic data. Materials and methods: 92 cases of Spitz nevi 
collected from the Pathology Division of the Antonio Pedro University Hospital, Fluminense 
Federal University and a private laboratory in Niterói were reviewed. The following 
parameters were evaluated: symmetry, circunscription, hypergranulosis, spinous layer 
hyperplasia, nests of melanocytes of epithelioid and spindle cell types, clefts between 
clusters of melanocytes and surrounding keratinocytes, pagetoid spread, mitotic figures, 
Kamino bodies, maturation, vascular proliferation and inflammatory infiltrate. In eight cases 
immunohistochemistry stain with anti-PNL2 antibody was performed. Results: The informed 
average age in 80 patients was 20.2 years (maximum 56 years and minimum of two years). 
The most common locations were lower limbs (39%), followed by trunk (32,5%), upper limbs 
(12,5%), head and neck and oral mucosa (7,5%). The predominant cell type was epithelioid 
in 49 cases The classification of variants of Spitz nevus revealed predominance of classic 
form (35%) and Reed variant (26%). Symmetry was observed in 60 lesions and 
circunscription in 70. The most prominent epidermal changes were orthokeratosis, 
acanthosis and hypergranulosis. Pagetoid spread was observed in 57 cases. Atypical 
epidermal melanocytes were found in 55 cases (60%) and 31 (34%) in the dermis. Mitotic 
figures were found in 22 cases, most of them in the epidermis. Conclusions: So far, there are 
no inequivocal morphologic, immunohistochemical or molecular criteria able to distinguish 
benign spitzoides lesions from melanomas; cytological or architectural atypia may be present 
in both groups, although, simetry, good circumscription, orthokeratosis, hypergranulosis and 
acanthosis, favor benignity; anti-PNL2 antibody was not helpful to differentiate Spitz nevi 
from melanoma; no single criteion is definitive in the diagnosis of melanoma; therefore, the 
pathologist should always take into account the set of clinical, demographic, 
histopathological and immunohistochemical changes in the interpretation of spitzoid lesions. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O nevo de Spitz, também conhecido por Tumor de Spitz ou nevo de células 

fusiformes e epitelioides, é neoplasia melanocítica benigna, geralmente adquirida, 

sendo um dos principais diagnósticos diferenciais do melanoma. Relatos mostram 

que, na maioria das vezes, o diagnóstico é feito em crianças e adolescentes, sem 

predileção por sexo, porém dados atuais mostram ser o nevo de Spitz relativamente 

frequente em adultos (1-3). O nevo de Spitz pode ocorrer em qualquer topografia, mas 

tem predileção pela face e extremidades inferiores. Pode ser congênito ou adquirido 
(4). Também foram descritos alguns padrões dermatoscópicos que favorecem seu 

diagnóstico, entre eles o vascular, globular, “explosão de estrelas”, reticular atípico e 

homogêneo, além do aspecto simétrico da lesão (5). Apesar da grande maioria das 

lesões apresentar comportamento benigno e até mesmo com involução, há relatos 

de lesões morfologicamente atípicas, que desenvolvem comportamento mais 

agressivo, com disseminação metastática (Tumor de Spitz maligno) (4,6). 

 Do ponto de vista histopatológico o nevo de Spitz é classificado em 

numerosos subtipos, os quais apresentam, na maioria das vezes, características que 

ajudam a distingui-los de outras lesões melanocíticas (7). Apresentam um largo 

espectro de alterações arquiteturais e citológicas que auxiliam na distinção com 

outras lesões melanocíticas: a) simetria; b) circunscrição; c) hiperceratose, 

hipergranulose e hiperplasia da camada espinhosa, que se desenvolvem com o 

evoluir da lesão; d) agregados de melanócitos uniformes e perpendiculares à 

epiderme; e) fendas entre agregados de melanócitos e ceratinócitos adjacentes; f) 

ausência de melanócitos pagetoides na maioria dos casos ou, quando presentes, 

localizados no centro da lesão; g) figuras de mitose, quando existentes, situadas no 

componente superficial, aceitando-se apenas raras mitoses na base da lesão; h) 

corpúsculos de Kamino; i) ausência de regressão; j) maturação dos melanócitos; k) 

infiltrado linfoide perivascular na periferia da neoplasia (3,7-9). A maior importância do 

reconhecimento do nevo de Spitz, e a justificativa para o presente estudo, é a 

distinção com seu principal diagnóstico diferencial, o melanoma, que, diferentemente 

do primeiro, possui comportamento biológico maligno e mau prognóstico quando o 

diagnóstico é tardio. 
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 O anticorpo monoclonal PNL2, criado para o receptor de somatostatina 

humana, demonstrou curiosamente forte marcação nos melanócitos normais, 

melanomas e células da família do tumor de células epitelioides perivascular 

(PEComa) ao invés da proteína alvo pretendida. Tem sido utilizado principalmente 

na composição do painel imuno-histoquímico de melanomas metastáticos e 

melanomas de mucosa, visto a alta sensibilidade demonstrada. Não há estudos 

específicos sobre sua utilização nos nevos de Spitz, porém como este é positivo em 

melanócitos normais e neoplásicos, espera-se que também o seja nos nevos de 

Spitz (10-13). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O grupo de estudo foi constituído por 92 casos de lesões melanocíticas 

representadas por nevos de Spitz oriundas do Serviço de Anatomia Patológica 

(SAP) do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) (18 casos) e de um laboratório particular, em Niterói – RJ (74 

casos). Dentre os 92 casos, foram selecionadas lesões compostas para estudo 

imuno-histoquímico com o anticorpo anti-PNL2. O grupo controle foi selecionado das 

mesmas instituições e constituído por oito casos de retirada total de lesão com 

diagnóstico de melanoma cutâneo invasor (nível de Clark III ou maior). Foi realizado 

estudo retrospectivo e descritivo dos dados clínicos e epidemiológicos (idade, sexo, 

tempo de evolução, história de crescimento recente, tamanho da lesão e hipóteses 

diagnósticas) obtidos através de revisão da requisição e/ou prontuário médico. A 

análise histopatológica dos nevos de Spitz foi orientada por protocolo previamente 

estabelecido pelo grupo, englobando diversas características citológicas e 

arquiteturais. Foram utilizados lâminas e blocos de parafina já existentes nos 

arquivos das instituições envolvidas e tomadas as medidas para que não houvesse 

consumo do material nos blocos e, ao término do estudo, todos foram devolvidos às 

instituições de origem. Da avaliação do grupo acima mencionado, foram 

identificados os nevos de Spitz compostos, dos quais obtivemos os blocos de 

parafina, que foram submetidos ao estudo imuno-histoquímico com o anticorpo anti-

PNL2, de acordo com o protocolo adotado pelo Laboratório de Técnica Histológica e 

de Imuno-histoquímica e Hibridização in situ do SAP - HUAP. Para contracoloração 
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dos cortes teciduais foi utilizado o método Giemsa diferenciado com o objetivo de se 

distinguir a imunomarcação da melanina que, neste caso, adquiriu tonalidade cinza-

esverdeada, ao contrário do tom amarronzado dado pelo cromógeno 

diaminobenzidina (DAB) utilizado para localizar o anticorpo nas estruturas celulares 

(citoplasma e membrana).  

 Critérios de inclusão: todos os casos que preencheram os critérios 

diagnósticos estabelecidos na literatura para o nevo de Spitz, descritos a seguir: a) 

simetria; b) circunscrição; c) hiperceratose, hipergranulose e hiperplasia da camada 

espinhosa, que se desenvolvem com o evoluir da lesão; d) agregados de 

melanócitos dos tipos epitelioide e fusiforme, uniformes e perpendiculares à 

epiderme; e) fendas entre agregados de melanócitos e ceratinócitos adjacentes; f) 

ausência de melanócitos pagetoides na maioria dos casos ou, quando presentes, 

localizados no centro da lesão; g) figuras de mitose, quando existentes, situadas no 

componente superficial, aceitando-se apenas raras mitoses na base da lesão; h) 

corpúsculos de Kamino; i) ausência de regressão; j) maturação dos melanócitos; k) 

infiltrado linfoide perivascular na periferia da neoplasia (3, 4, 14); para o estudo imuno-

histoquímico, os casos de nevos de Spitz com componente intradérmico cujos 

blocos de parafina estiveram disponíveis; para os melanomas do grupo controle para 

o estudo imuno-histoquímico, aqueles dos tipos nodular ou extensivo superficial 

(nível de Clark III ou maior), de acordo com os critérios do manual de estadiamento 

de câncer do American Joint Committe on Cancer (AJCC) 7ª edição (2010). As 

lesões apresentavam nível de invasão (nível de Clark) maior ou igual a três, isto é, 

neoplasia preenchendo a derme papilar e alcançando o limite com a derme reticular. 

Critérios de exclusão: casos em que não estiverem disponíveis lâminas coradas em 

hematoxilina – eosina para análise histopatológica; casos em que houver mudança 

do diagnóstico após revisão. A análise estatística foi processada com o auxílio do 

programa PASW Statistics 18® e as decisões estatísticas que envolveram o conceito 

de valor-p foram tomadas em nível de significância α = 0,05. 
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RESULTADOS 

 A idade média dos 80 pacientes com protocolo clínico foi de 20,2 anos, 

a máxima de 56 anos e a mínima de dois anos, com mediana de 20 e desvio padrão 

de 12,4 anos (TAB. 3), sendo 46 (57,5%) mulheres e 34 (42,5%) homens. 

 Obtivemos informação sobre o tempo de evolução das lesões somente em 31 

pacientes, sendo o tempo máximo 12 anos, o mínimo de um mês, com média de 28 

meses e desvio padrão de 37 meses.  

 Em 32 pacientes houve relato de crescimento da lesão nos meses anteriores 

à consulta médica em todos eles e apenas dois relatos de lesão congênita. 

 O tamanho médio das lesões foi de 0,55 cm, variando de 0,15 a 1,5 cm no 

maior diâmetro.  

 As localizações mais comuns foram membros inferiores com 31 casos (39%), 

seguida do tronco (32,5%), membros superiores (12,5%), cabeça e pescoço e 

mucosa oral com apenas um caso cada (7,5%). Não foi fornecida a localização no 

pedido médico em seis casos (7,5%). 

 A distribuição da localização das lesões em relação ao sexo mostrou-se 

distinta, com predomínio nas mulheres dos membros inferiores seguido, em ordem 

de frequência, do tronco, membros superiores e cabeça e pescoço e nos homens a 

maior frequência foi tronco seguida dos membros inferiores, cabeça e pescoço, 

membros superiores e mucosa oral. 

 As hipóteses diagnósticas e ordem de frequência foram de nevo melanocítico, 

melanoma, nevo atípico, nevo de Spitz, dermatofibroma, granuloma piogênico e 

angioma rubi. 

 Em relação à classificação histopatológica dos nevos de Spitz observamos 

que o tipo celular predominante foi o epitelioide (53%), seguido do tipo fusiforme 

(35%) e misto (12%) (TAB. 1). 

 Em 44,5% dos casos o tipo histopatológico foi juncional, em 48% composto, 

6,5% intradérmico e em um caso não avaliável por não haver representação da 

derme (TAB. 1).  
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 A classificação em variantes do nevo de Spitz demonstrou predomínio da 

variante clássica (35%), seguida do nevo de Reed (26%), atípico 6,5%, 

desmoplásico e polipoide com 4,5%, pagetoide 2%, halo, persistente e combinado, 

todos com um caso (1,0%). Quinze lesões (16,5%) foram classificadas como nevos 

de Spitz sem outra especificação (SOE) em relação às variantes já descritas na 

literatura (TAB. 1; FIG. 1 a 4). 

 Observamos associação com significância estatística entre as variáveis “tipo 

celular predominante” e “tipo histopatológico” (p < 0,001), existindo maior 

probabilidade do tipo fusiforme ser juncional e se o tipo celular predominante for 

epitelioide há alta probabilidade da lesão ser composta ou intradérmica. 
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Tabela 1 – Classificação histopatológica de 92 nevos de Spitz 

 

Tipo celular 
predominante 

 

Fusiforme 

 

Epitelioide 

 

Misto 

32	  (35%)	   49	  (53%)	   11	  (12%)	  

 

Tipo histopatológico 

 

Juncional 

41	  (44,5%) 

 

Composto 

44 (48%) 

 

Intradérmico 

6 (6,5%) 

 

   

 

 

 

 

Variante 

 

Clássica ----------------------------------------------- 32	  (35%) 

Reed --------------------------------------------------- 24	  (26%) 

Atípica ------------------------------------------------ 5 (7,35%) 

Polipoide ----------------------------------------------- 4	  (4,5%) 

Desmoplásica ---------------------------------------- 4	  (4,5%) 

Pagetoide ------------------------------------------------ 2	  (2%) 

Angiomatoide ------------------------------------------- 2	  (2%) 

Persistente -------------------------------------------- 1	  (1,0%) 

Halo ----------------------------------------------------- 1	  (1,0%) 

Combinado -------------------------------------------- 1	  (1,0%) 

Sem outra especificação (SOE) -------------- 15	  (16,5%) 
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Figura 1 - Nevo de Spitz clássico - aspectos arquiteturais 

 

 

A) Caso 2 - Notam-se marcantes simetria e circunscrição em lesão de aspecto cupuliforme  (HE - 

aumento original de 30x); B) Caso 48 - Presença de simetria e circunscrição associadas a 

ortoceratose, hipergranulose e acantose (HE - aumento original de 40x) 

 

 

 

A 

B 
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Figura 2 - Nevo de Spitz variante de Reed - aspectos morfológicos 

 

 

A) Caso 49 - Lesão simétrica e circunscrita com ninhos de melanócitos juncionais, hiperpigmentados 

(HE - aumento original 16x); B) Caso 53 - Notam-se ninhos de células hiperpigmentadas, 

ortoceratose, acantose, fendas entre os ninhos de melanócitos e os ceratinócitos e expulsão de 

ninhos (HE - aumento original 40x) 

 

 

A 

B 
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Figura 3 – Nevo de Spitz variante polipoide - aspectos morfológicos 

 

 

A) Caso 3 - Tipo composto; observar simetria e vasos dilatados. (HE - aumento original de 16x); 

B) Caso 11 - Observar simetria e boa circunscrição (HE - aumento original de 20x) 

 

 

 

A 

B 
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Figura 4 – Nevo de Spitz sem outra especificação (SOE) - aspectos morfológicos 

 

 

A) Caso 57 - Ortoceratose, acantose, com áreas de retificação dos cones interpapilares, melanócitos 

epitelioides com atipias na epiderme e na derme papilar; ninhos pouco coesos e escassa 

pigmentação (HE - aumento original 30x); B) Caso 66 - Distribuição lentiginosa de melanócitos 

epitelioides com raros ninhos juncionais (HE - aumento original de 40x) 

A 

B 
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 A simetria foi observada em 65% das lesões com maior probabilidade de 

estar presente na variante histopatológica clássica do que na forma não clássica (p = 

0,036). 

 A circunscrição foi observada em 70 casos (76%), com maior probabilidade 

de estar presente nas lesões fusiformes (p = 0,043) e à variante de Reed (p = 0,032) 

e maior probabilidade de estar ausente nos nevos de Spitz sem outra especificação 

(p = 0,002). 

 As alterações epidérmicas mais proeminentes foram ortoceratose, (85%), 

geralmente leve, além de acantose (92,5%), de leve e moderada e hipergranulose 

(62%), também de leve a moderada (FIG. 5). A paraceratose esteve presente em 

quatro casos (4,5%). Observamos maior probabilidade da acantose estar presente 

no tipo juncional (p < 0,001) e maior probabilidade de estar ausente no intradérmico. 

 

Figura 5 – Alterações da epiderme nos nevos de Spitz 

 

Caso 2 - Observa-se ortoceratose, hipergranulose e acantose, além de orientação perpendicular dos 

ninhos de melanócitos em  relação à epiderme e fendas entre os ninhos de melanócitos e os 

ceratinócitos (HE - aumento original de 100x) 
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 O predomínio da distribuição dos melanócitos foi como ninhos na camada 

basal da epiderme em 72%, células isoladas na derme em 24% e ninhos na derme 

em 4,5% das lesões. A orientação dos ninhos de melanócitos em relação à 

epiderme foi predominantemente perpendicular em 36 casos, paralelos em 13 e 

misto em 19, porém em 24 casos essa característica não foi avaliada, ou porque não 

havia componente intraepidérmico ou pela distribuição dos melanócitos na epiderme 

se fazer por células isoladas ou por exibir ninhos muito pequenos. Os ninhos 

apresentavam confluência parcial em 38% das lesões, difusa em 31,5% e em 15 

casos não foi avaliada devido à ausência de componente intraepidérmico ou pela 

distribuição em células isoladas na epiderme. Notou-se presença de fendas entre os 

ninhos de melanócitos e os ceratinócitos da epiderme em 39 lesões (42,5%) e perda 

da coesão dos melanócitos nos ninhos em 22 (24%) (FIG. 8). Daquelas lesões com 

componente intradérmico (n = 42) foi observada maturação uniforme dos 

melanócitos em 38% e irregular em 48% (FIG. 6). 

 A disseminação pagetoide foi evidenciada em 57 casos (61%), com 

distribuição pelo centro da lesão em 46 (82%), periférico ou difuso ambos com cinco 

lesões cada (9%) (FIG. 7). 
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Figura 6 – Maturação dos melanócitos dérmicos nos nevos de Spitz 

 

 

A) Caso 83 – Nevo de Spitz atípico com maturação dos melanócitos na profundidade da lesão (HE - 

aumento original de 70x); B) Caso 5 – Nevo de Spitz clássico com melanócitos dérmicos de elevado 

volume nuclear e citoplasmático, caracterizando ausência de maturação (HE - aumento original de 

200x) 

 

 

	  

A 

B 



	   112	  

Figura 7 – Disseminação pagetoide dos melanócitos nos nevos de Spitz 

 

 

A) Caso 33 - Ascensão de melanócitos às camadas mais superficiais da epiderme na forma de 

ninhos, com expulsão destes (HE - aumento original de 50x); B) Caso 3 - Ascensão de melanócitos 

às camadas mais superficiais da epiderme na forma de células isoladas - nota-se adelgaçamento da 

epiderme e multinucleação (HE - aumento original de 200x) 

 

B 

A 
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 As atipias de melanócitos na epiderme foram evidenciadas em 55 casos 

(60%) e em 31 (34%) na derme, geralmente com células volumosas, principalmente 

quando são epitelioides (p = 0,003), e nucléolo proeminente, mantendo a relação 

núcleo/citoplasma. Das atipias observadas destacam-se cariomegalia em 56 lesões 

(61%), hipercromasia em 43 (47%), pleomorfismo em 56 (61%), anisocoria em 37 

(40%) e nucléolos eosinofílicos em 33 lesões (36%). Multinucleações estavam 

presentes em 33 casos (36%), associadas a lesões compostas (p = 0,016)  e 

melanócitos epitelioides (p = 0,001). Pseudoinclusões foram observadas em 24 

(26%), também associadas ao tipo celular epitelioide (p = 0,0003).   

 O envolvimento de anexos pela proliferação de melanócitos esteve presente 

em 58 casos (63%), sendo que os anexos não foram evidenciados em 19 casos 

(21%) e mostra maior probabilidade de estar ausente nas lesões intradérmicas (p = 

0,002). 

 Figuras de mitose foram encontradas em 22 casos (24%), com mínimo de 

uma mitose e máximo de seis por lesão. Desses 22 casos, em dezoito (82%) as 

mitoses localizaram-se nos ninhos da camada basal, em seis (27%) na derme 

superior e em uma (1,0%) na metade inferior da lesão. Neste caso, a mitose era 

típica e a classificação da variante histopatológica foi a desmoplásica. Figuras de 

mitose atípicas foram evidenciadas em apenas três casos, dois deles classificados 

como variante atípica. O terceiro caso com mitose atípica única localizada na parte 

basal de ninho de melanócitos intraepidérmico correspondeu à variante 

histopatológica clássica da lesão, que também apresentava ausência de maturação, 

disseminação pagetoide com mais de cinco células (centro da lesão), porém 

estavam presentes simetria, circunscrição e melanócitos sem atipias. 

 Os corpúsculos de Kamino foram evidenciados em apenas 12 casos (12,5%), 

com maior probabilidade de estarem ausentes no tipo celular fusiforme (p = 0,042). 

 Os capilares da derme superficial, numa avaliação subjetiva, exibiam 

proliferação em 52 casos (56,5%) e telangectasias em quatro (4,5%). 

 Desmoplasia foi observada em 17 casos (18,5%) com maior probabilidade de 

estar presente nos casos intradérmicos e ausente nos compostos (p = 0,008). 
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 O infiltrado inflamatório esteve presente na maioria dos casos (72%), 

localizado na porção central da lesão em 21 casos, periférica em nove e difuso em 

36. A intensidade foi semiquantificada em leve (49%), moderada (14%) e 

acentuadada (11%). Segundo a localização mostrou-se superficial (68,5%), profundo 

(1,0%) e superficial e profundo (1,0%). Os linfócitos foram observados em 100% 

desses casos, com plasmócitos em apenas duas lesões, classificadas como variante 

atípica. 

 A pigmentação da epiderme, caracterizada pelo acúmulo de melanina no 

interior de ceratinócitos e melanócitos, esteve presente em 81 casos (88%), com 

maior probabilidade de estar presente no tipo juncional. Sua distribuição predominou 

no terço inferior da epiderme em 38%, difusa por toda a epiderme em 40,5% e na 

córnea em 2,0%. Na derme superficial observou-se acúmulo de melanina no interior 

de melanófagos e melanócitos em 77 casos (84%). Sua distribuição pela lesão 

evidenciou-se irregular em 40 lesões (43,5%) e regular em 41 (44,5%), com 

intensidade leve em 33 casos (36%), moderada em 26 (28%) e acentuada em 22 

(24%).  

 Foi realizada marcação imuno-histoquímica com o anticorpo anti-PNL2 em 

oito casos de nevos de Spitz com componente dérmico. Cinco destes foram 

classificados como variante histopatológica clássica, um como variante 

desmoplásica, um como angiomatoide e um como nevo de Spitz SOE. 

 Em todos os nevos de Spitz e melanomas controles observou-se marcação 

citoplasmática granular, com reforço de membrana. Os melanomas e nevos 

evidenciaram intensidade de marcação semelhantes. Os melanócitos 

intraepidérmicos mostraram positividade em todos os casos, tanto nos nevos quanto 

nos melanomas. Nos ninhos intraepidérmicos maiores e nos ninhos dérmicos dos 

nevos de Spitz também se notou positividade, no entanto houve decréscimo da 

intensidade de marcação no sentido da profundidade da lesão (gradiente de 

marcação), com negatividade nos ninhos/melanócitos mais profundos (FIG. 8), 

exceto em um caso, onde a marcação foi homogênea em toda a espessura da 

lesão. 
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Figura 8 – Padrão de positividade do anticorpo anti-PNL2 nos nevos de Spitz 

 

 

Caso 37 – Nevo de Spitz clássico composto – A) Gradiente decrescente de marcação dos 

melanócitos pelo DAB (Imuno-histoquímica com anticorpo anti-PNL2 contracorado com Giemsa 

diferenciado - aumento original de 100x); B) No maior detalhe notam-se melanócitos com positividade 

citoplasmática e de membrana na porção mais superficial, melanócitos negativos na profundidade e o 

contraste com a melanina de tom cinza esverdeado (Imuno-histoquímica com anticorpo anti-PNL2 

contracorado com Giemsa diferenciado - aumento original de 400x) 

A 

B 
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 Em três casos de melanomas a marcação foi homogênea em toda a 

espessura das lesões, inclusive nas células localizadas nas porções mais profundas. 

Em dois outros o padrão de positividade mostrou gradiente de marcação e uma 

lesão apresentou poucos ninhos na derme, positivos, porém não representativos da 

lesão original avaliada nos cortes corados pela HE.  

 Em sete nevos de Spitz e seis melanomas a marcação se mostrou 

homogênea em toda a extensão dessas lesões. No entanto, em um nevo de Spitz e 

dois melanomas a marcação foi irregular, no sentido de que não houve marcação 

uniforme do componente intradérmico  no sentido horizontal. 

 

DISCUSSÃO 

 Embora muitos livros texto de dermatologia descrevam os nevos de Spitz 

como uma variedade de nevo melanocítico da população pediátrica, muitos estudos 

vem reconhecendo que também acomete adultos (1,3,9). No presente trabalho, a 

idade média, máxima e mínima estão de acordo com a literatura, com 40 pacientes 

(58%) acima dos 15 anos de idade, semelhante à série de Requena et al. (2009).  

 Existe certa divergência no que tange a predileção pelo sexo feminino nos 

nevos de Spitz em geral. Em nossa amostra geral não houve diferença significativa 

na distribuição entre os sexos, no entanto, assim como no trabalho de Requena et 

al. (2009) observamos predomínio do sexo feminino nos pacientes acima de 15 anos 

(5 : 3) (1,3,15).  

 A localização das lesões predominantemente nos membros inferiores também 

é relatada por autores mais recentes, porém destoa das informações contidas em 

livros texto, que referem a cabeça e pescoço como localização mais frequente  
(1,3,9,17,20).  

 O tempo de evolução não é relatado na maioria das grandes séries, no 

entanto, Requena et al. (2009) refere média de 35,6 meses, com variação de um a 

240 meses. Encontramos dados semelhantes, com tempo máximo de evolução de 

12 anos, o mínimo de um mês, com média de 28 meses. Não encontramos em 

outras séries informações sobre relato de crescimento recente, no entanto, em 32 
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pacientes houve relato de crescimento recente das lesões nos meses anteriores ao 

diagnóstico. 

 A predominância de células epitelioides e do tipo histopatológico juncional 

encontradas neste trabalho não é homogênea em relação às demais séries de 

casos, variando entre os autores (3,9). Na série de Cesinaro et al. (2005), as lesões 

eram compostas principalmente por células epiteliodes e fusiformes, enquanto 

Requena et al. (2009) descreveram como tipo celular mais frequente o fusiforme, 

exceto em pacientes acima de 45 anos, ressaltando que quanto mais velho o 

paciente, maior a chance de células epiteliodes.   

 A princípio utilizamos uma subclassificação do nevo de Spitz, além da 

variante histopatológica clássica, bastante abrangente, englobando grande parte das 

variantes descrita na literatura (1,3,4,14). A variante histopatológica clássica foi 

encontrada em apenas 35% dos casos, enquanto nas outras séries o valor 

encontrado gira em torno de 60% (3,9). Acreditamos que tal ocorra em função de 

critérios mais abrangentes para definição do nevo de Spitz, utilizados pelos outros 

autores. Este deve ser o motivo de, nesta série, ter sido encontrado um percentual 

de casos classificados como sem outra especificação (SOE) de 16,5%, não 

encontrado semelhante na literatura.  Nos casos atípicos, o diagnóstico foi baseado 

nas seguintes alterações, em geral associadas: pobres circunscrição e simetria,  

disseminação pagetoide (frequente e localizada na periferia da lesão), maturação 

ausente ou irregular, atipias citológicas e figuras de mitose localizadas na na metade 

inferior da lesão, na derme. 

 Simetria e circunscrição também são importantes critérios de benignidade que 

auxiliam no diagnóstico diferencial com o melanoma, estando presente entre 80 - 

90% dos casos, segundo alguns autores (9,17). Encontramos estas características 

em, respectivamente, 65% e 76% das lesões avaliadas. Notou-se também que 

lesões com tipo celular fusiforme exibem maior probabilidade de apresentar 

circunscrição em relação aos epitelioides, embora em nossa série, na maioria dos 

casos de ambos os tipos celulares, a circunscrição esteja presente. Apesar de 

constituírem importantes critérios no diagnóstico tanto dos nevos de Spitz quanto de 

outras lesões melanocíticas benignas, sua ausência não define isoladamente o 

diagnóstico de melanoma. 
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 Hiperplasia epidérmica e concentração de melanina corroboram dados 

anteriores de outros autores, no entanto a confluência de ninhos de melanócitos na 

epiderme mostrou-se muito elevada em relação ao estudo de Cesinaro et al. (2005) 

(10%). 

 A disseminação pagetoide é achado frequente nos melanomas e também 

podem estar presentes nos nevos de Spitz, geralmente restrita à porção central da 

lesão, variando entre 13 - 63% em diferentes estudos (1,3,9). Encontramos 

disseminação pagetoide em porcentagem elevada (62%), geralmente como células 

isoladas e com distribuição pelo centro da lesão em (82%), dados consistentes com 

outras séries de casos (1,3,9).  

 Existem diversas teorias que discutem a origem das células névicas e, 

portanto, a provável maturação desses elementos na história natural das lesões 

melanocíticas benignas. A teoria de Abtropfung de Unna (citado por Barnhill et al. 

2003) defende que os melanócitos intraepidérmicos apresentam tendência de migrar 

em direção à derme, com diferenciação/maturação a um fenótipo neural. O fato é 

que os nevos de Spitz tendem, segundo alguns autores, a apresentar a 

característica de maturação celular, obedecendo às observações de Cramer ou 

Unna, sendo mais observada em adultos pela evolução natural da lesão (2,14,21 22). 

Algumas séries de casos referem maturação em 72 - 86,6% (1,3). No presente 

estudo, a maturação esteve presente em 39,5%, destoante com a literatura. 

Entretanto, segundo nossa avaliação, pode apresentar diferentes graus na mesma 

lesão (maturação irregular), não havendo, nas publicações com casuística mais 

extensa, descrição exata sobre as características da maturação. Nosso trabalho 

mostra ainda que a maturação pode estar presente ou ausente tanto em crianças 

quanto adultos, sem correlação estatisticamente significativa com a idade. 

 Corpúsculos de Kamino são frequentemente vistos em lesões de nevos de 

Spitz com componente juncional, especialmente se a densidade celular da lesão é 

alta (18). Sua presença em nosso estudo (12,5%), acompanha a grande variação 

entre diferentes séries (11-34%), sendo essa atribuída por um dos autores à 

quantidade de cortes examinados (4,9). Questionamos se tal diferença pode ser 

atribuída aos diferentes critérios adotados pelos observadores quanto ao aspecto 

morfológico dos corpúsculos de Kamino. 
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 A presença de melanófagos na derme superficial e infiltrado inflamatório foi 

observada numa frequência semelhante a outros trabalhos, com predomínio de 

linfócitos na derme superficial, geralmente de distribuição difusa e intensidade leve 
(3,4,9). Apenas 2,0% dos casos apresentaram plasmócitos e ambos pertencem à 

variante atípica, segundo nossa classificação. 

 O pigmento melânico esteve presente mais frequentemente em relação a 

outros estudos (4,9); no entanto, o predomínio de sua distribuição na parte mais 

superficial da lesão também foi reportada por Requena et al. (2009). Apesar de não 

termos realizado colorações especiais para identificar a melanina, acreditamos que é 

possível sua avaliação em cortes corados pela HE. 

 Sabe-se que os nevos de Spitz exibem atipias celulares que diferem em 

relação aos nevos convencionais e atípicos, mas se assemelham ao melanoma. No 

entanto, a maioria das séries de casos não estuda ou relata em pormenores as 

características citológicas referentes às atipias. No estudo de Berlingeri-Ramos et al. 

(2010) os melanócitos atípicos, definidos por eles como hipercromáticos, 

pleomórficos, com nucléolo proeminente, aumento da relação núcleo-citoplasmática 

e mitoses atípicas foram observados em apenas 2% de uma amostra de 130 casos. 

No presente estudo observamos atipias de melanócitos na epiderme em 64,5% 

(excetuados casos apenas com componente intradérmico) e em 51% na derme 

(excetuados os casos apenas intraepidérmicos), geralmente com células volumosas, 

principalmente quando são epitelioides, e nucléolo proeminente, mantendo, todavia, 

a relação núcleo/citoplasma. Esses achados mostram que as atipias celulares são 

comuns nos nevos de Spitz e que não devem ser consideradas como critérios para 

melanoma. 

 Figuras de mitose podem ser divisores de águas na diferenciação entre nevos 

de Spitz e melanomas spitzoides. Em um estudo comparativo entre melanomas 

spitzoides e nevos de Spitz feito por Requena et al. (2012) foi avaliado, entre outros 

parâmetros, a presença de mitoses, assim como sua localização na lesão, 

morfologia (típicas ou atípicas) e quantidade, constatando-se que a presença de 

figuras atípicas, localizadas na profundidade da lesão ou abundante, abundantes ou 

agrupadas favorecem o diagnóstico de melanoma spitzoide, quando associadas a 

outros critérios de atipia citológica ou arquitetural. Em nosso trabalho encontramos 
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achados semelhantes onde figuras de mitose foram encontradas em 22 casos, 

nunca abundantes ou agrupadas, predominantemente na porção superficial da lesão 

e quando localizadas na profundidade eram isoladas. Mitoses atípicas foram 

evidenciadas apenas em três casos, dois deles classificados como nevo de Spitz 

atípico, mas também isoladas.  

 A marcação com o anticorpo anti-PNL2 é referida como similar à obtida com o 

anticorpo anti-Human Melanoma Black HMB-45, com marcação de cerca de 90 a 

100% dos melanócitos e sua positividade não seria alterada por procedimentos de 

remoção de melanina ou descalcificação com ácido nítrico, pontos interessantes em 

lesões hiperpigmentadas e detecção de metástases ósseas (13,19). Em nosso 

trabalho, mesmo com poucos casos nos quais realizamos o estudo imuno-

histoquímico, encontramos heterogeneidade de marcação entre os melanomas e 

nevos de Spitz, com lesões evidenciando padrão semelhante ao HMB-45, com 

marcação de todos os melanócitos nos sentidos vertical e horizontal, enquanto 

outras mostraram gradiente decrescente de marcação, com células negativas nos 

ninhos mais profundos, semelhante ao que observaríamos com o HMB-45 nos 

nevos compostos e intradérmicos convencionais.  

 

CONCLUSÃO 

 Até o momento não existem critérios morfológicos, imuno-histoquímicos ou 

moleculares capazes de distinguir as lesões spitzoides benignas dos melanomas 

spitzoides e os critérios morfológicos de atipias tanto citológicas quanto arquiteturais 

podem estar presentes em ambos os grupos, portanto o patologista deve sempre 

levar em conta o conjunto de alterações clínico-demográficas, histopatológicas e 

imuno-histoquímicas na interpretação dessas lesões, reforçando que nenhum critério 

isolado é definitivo no diagnóstico de melanoma. 
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