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Figura 01 - A: Paciente em pré-operatório. B: Paciente em 

pós-operatório imediato.
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• Melanoma é uma neoplasia de caráter agressivo.

• Se diagnosticado em fase inicial - elevado índice de cura.

• Melanoma primário da parótida: bastante raro e, em geral,

resulta em mau prognóstico e sobrevida em longo prazo é

escassa. Clinicamente, há um crescimento progressivo, firme

e assintomático na região da parótida, associado a paralisia

do nervo facial.

Apresentar um caso clínico de um paciente idoso com

melanoma maligno infiltrativo em glândula parótida.

• Paciente E.P., 72 anos, sexo masculino, com tumoração em

face esquerda e comprometimento de região massetérica,

possuindo áreas de ulceração e de pele íntegra, com

crescimento progressivo há 2 anos.

• Dor de forte intensidade, com irradiação para região frontal,

periorbital e cervical, negando febre e perda de peso.

• Parestesia nesses locais, por provável acometimento de

nervo facial.

• Melanoma primário de parótida expressa uma alta

tendência para metástases locorregionais e à distância.

• Existem vários indicadores de mau prognóstico, como a

espessura de Breslow, metástases medindo ≥ 6 cm de

diâmetro, comprometimento dos linfonodos cervicais e

paralisia do nervo facial.

• Ainda não há um tratamento padrão instituído, porém,

geralmente, realiza-se a parotidectomia total.

• Radio e quimioterapia após a cirurgia ainda é discutível,

entretanto, pode melhorar a qualidade de vida do paciente.

A parotidectomia total com esvaziamento cervical de

linfonodos acometidos é o manejo terapêutico de preferência.

Sendo assim, a patologia e suas formas de apresentação devem

compor o arcabouço de possibilidades diagnósticas, para que a

suspeita clínica associada aos exames de imagem possa

resultar em uma condução eficaz.

• Tomografia de crânio com contraste revelou lesão

hiperatenuante com epicentro na glândula parótida, com

focos hipodensos de permeio e realce heterogêneo.

• Ecografia de região cervical: nódulo parotídeo e linfonodos

não habituais à esquerda.

• Parotidectomia radical estendida à pele com esvaziamento

cervical em níveis I-IV, reconstrução com retalho

miocutâneo de platisma e ressecção de nervo facial.

• Anatomopatológico apresentou aspectos compatíveis com

melanoma maligno infiltrativo em glândula salivar.

• Radio e quimioterapia.


