
ATUALIZAÇÃO

mons traram margens positivas em 30 a
81% dos LMs excisados com 5mm. Nos
re latos de LMM, as margens de 10mm
foram insuficientes em 12-29% dos tra-
balhos. Assim, recomenda-se mapear estas
margens e postergar a reconstrução até
que se obtenham os resultados finais da
anatomia patológica.
O melanoma subungueal é mais raro, re -
presentando 2-3% de todos os melano -
mas, e localiza-se preferencialmente no
polegar e hálux. O tratamento da lesão
de polegar consiste na ressecção ao ní -
vel da articulação interfalangeana distal.
Para tumores no hálux, recomenda-se a
amputação metatarso-falangeana, sendo
a amputação em raio empregada para
os demais dedos. Para lesões in situ, a re -
moção de todo o complexo ungueal e
fe chamento por segunda intenção ou
enxertia cutânea têm se mostrado bas-
tante útil.
O LNS é o primeiro local de drenagem
na cadeia linfonodal e sua pesquisa ainda
é con siderada de valor prog nós tico. Até
o presente momento, não há compro -
va ção de que a retirada da cadeia lin-
fonodal em casos de positividade de
LNS implique em aumento do tempo
de so brevida. Segundo consenso da lite -
ratura mundial, a pesquisa de LNS é indi-
cada em lesões de espessura ≥ a 1 mm,
estádios T2, T3 e T4, sendo a sua posi -
tividade de cerca de 20%. A pesquisa de
LNS em lesões finas < 1 mm gira em
torno de 5% dos casos, estando somen -
te indicada em lesões ulceradas, Clark IV
ou presença de + de 1 mitose por mm2

(estádio T1b). Em nosso meio, o GBM,
sugere a pesquisa de LNS em lesões de
espessura ≥ 0,75mm, focado nos 5% de
positividade mencionados acima. Nos
casos de linfonodo sentinela positivo, a
chance de acometimento de outros lin-
fonodos situa-se ao redor de 20%. Nes -
ta situação, a linfadenectomia comple-
mentar oferece benefícios, com diminui -
ção da morbidade e da complexidade
cirúrgica, quando comparada à cirurgia
de resgate, quando os linfonodos se tor -
narem clinicamente palpáveis.

O melanoma é uma neo-
plasia maligna cujo diag -
nóstico de ve ser confir -
mado a tra  vés de biópsia
da lesão, preferencialmen-
te excisional. Em casos
onde isto não é pos sível,
como lesões extensas na

face ou extremidades, pode-se utilizar a
biópsia incisional com punch ou a retira-
da parcial da lesão com fuso. A orien-
tação da excisão nas extremidades deve
ser longitudinal, contrariando as linhas
de força, para não interferir na drena -
gem linfática quando for indicada a pes -
quisa de linfonodo sentinela (LNS). So -
mente em ca sos de melanoníquias es -
triadas sus peitas, a realização de biópsia
tangencial da ma triz está indicada. 
O laudo anátomo patológico deve con-
ter as seguintes informações: presença
de ul ceração, espessura, número de mi -
to ses por mm2, subtipo histológico, mar -
gens de ex cisão, fase de crescimento, re -
gressão, pre sença de infiltrado inflama -
tório, inva são vascular ou linfática, infil-
tração perineu ral, micro satelitose e pre-
sença de nevos con  tí guo. A classificação
de Clark tem maior valor na ausência de
mitoses em lesões T1 não ulceradas.
A remoção cirúrgica da lesão é o único
tratamento eficaz. Sua espessura, mensu-
rada pelo nível de Breslow é o fator de -
terminante para a definição das margens
laterais de ressecção. Apesar da au sência
de consenso na literatura mundial quan-
to às margens, os Guide lines pu blicados
em 2010 pela Associa ção Britânica de
Dermatologistas recomendam: lesões
in situ – margens de 0,5 a 1cm; lesões de
até 1mm de profundidade – margem de
1cm; lesões com 1,01 a 2,00mm – mar gem
de 1 a 2cm; lesões com 2,01 a 4,00mm
– margem de 2 a 3cm; lesões maiores do
que 4mm – margem de 2 a 3cm quan do
possível, e em profundidade até a fáscia
muscular. Na retirada de lesões de Len -
tigo Ma lig no (LM) e Lentigo Maligno Me-
lano ma (LMM), estudos utilizando uma
variação da técnica da cirurgia micrográ-
fica de Mohs em exame de parafina, de -
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Atenção ao melanoma precoce
Selma Schuartz Cernea

Editorial
Alberto Wainstein

Este é o ano da 9ª Conferencia Bra -
sileira sobre Melanoma, que acon-
tecerá em agosto, no Rio de Janei -

ro. São esperados especialistas do Brasil
e muitos países que, de maneira multi-
disciplinar, vão apresentar as novidades e
discutir os avanços na atenção e trata-
mento dos pacientes com melanoma.
Neste boletim a Dra. Selma Cernea a -
presenta rotinas, fluxogramas e consen-
sos aplicados a atenção ao paciente com
me lanoma precoce pelo dermatolo gista.
Ainda existem conceitos e condutas que
não estão completamente padronizados
e precisam ser discutidos e atualizados. O
GBM é estratégico para isso. Um exem-
plo: as análises do último sistema de reco-
mendações para o estadiamento do me-
lanoma da American Joint Committee
on Cancer. Pa cientes com estadiamento
IIIA deveriam ter pior prognóstico que
pa cientes estádio II, sem disseminação lin-
fo nodal. Entretanto, es tão ganhando re -
presentatividade séries de pacientes es -
tádio IIIA, com doen ça regional e com
maior sobrevida e me nor taxa de recor-
rência, comparado aos pacientes IIB, IIC,
e mes mo IIA, apenas com doença local.
Isso alimenta as discussões sobre qual o
real significado clínico do acometimento
linfo nodal no melanoma. 
Esta edição traz também uma análise crí -
tica das fer ramentas disponíveis para a
preven ção do mela noma, programas edu-
ca cio nais e por que são subutilizados. O
objetivo maior é evitar o desenvolvimen-
to do melano ma através da prevenção
primá ria. Isso não sendo possível, deve-
mos nos concentrar na prevenção se -
cundá ria, através do diagnóstico preco -
ce, objetivando a cura e prevenindo mor -
bidades e mortalidades. Existem rela tos
de ser viços que otimizaram a aten ção
comuni tária ao melanoma e conse guem
manter mortalidade nula e 100% de
diagnósticos de melanomas finos. Pos si -
velmente isso ainda não é uma meta
factível em nossa realidade, mas tem
que ser discutida co mo um objetivo a
ser al cançado. Também abordamos a
fotopro te ção e como estudos e con -
sensos mun diais poderiam ser aplicados
no Brasil.

NESTA EDIÇÃO:
■ Melanoma: prevenção primária, secundária, terciária e fotoproteção ■ Fique Por Dentro do GBM
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Melanoma: prevenção primária, 
secundária, terciária e fotoproteção

Alberto Wainstein 

A prevenção ou diagnós -
tico precoce através de
programas educacionais
ou de rastreamento ob -
jetivando a cura são prio-
ridade, já que não exis -
te ainda tratamento efe-
tivo para o melanoma

me tastático. Ronald N. Shore, da Johns
Hopkins University School of Medicine,
relata 100% de pacientes vivos e nenhum
caso de melanoma acima de 0,15 mm
em população de alto risco acompanha-
da por 18 anos. O alicerce deste sucesso
são programas de rastreamento, bióp si -
as precoces dirigidas, consultas progra-
madas e um programa educacional efi-
ciente de orientação de pacientes, famili -
ares e população de risco.
É consenso há mais de 40 anos, quan do
Wallace Clark propôs que o processo
de carcinogênese depende de uma série
de etapas, que o câncer muito inicial não
tem competência para metastatizar. Isso
tem sido confirmado por estudos ge -
néticos, biologia molecular e modelos
de cultura de células, que mostram que
o câncer pode demorar 3 a 4 anos para
atingir o fenótipo metastático, po dendo
este tempo ser encurtado para 6 meses
em casos excepcionais. Isso con solida a
ideia de que existe uma ampla janela te -
rapêutica antes do estabelecimento de
metástases.
A prevenção primária consiste em se
evitar que o paciente venha a desen-
volver melanoma, atuando sobre fatores
comportamentais. Cerca de 30 a 40%
dos melanomas são associados à ex -
posição solar, primariamente, a múltiplos
episódios de lesão aguda com efélides
na infância e adolescência. Neste contex-
to, as principais medidas são educacio -
nais e regulatórias, como o banimento
de câmaras de bronzeamento por UVR.
É sabido que a incidência de melanomas
espessos diminui progressivamente com
o aumento do conhecimento e consci-
entização da comunidade sobre o mela -
noma. Estas medidas devem ser focadas
não apenas na sociedade, bem como nos
médicos, já que mais de 35% dos me -
lanomas diagnosticados foram previa -
men te negligenciados em consultas mé -
dicas precedentes.
A fotoproteção é o pilar da prevenção
primária. Existem evidências suficientes
que justificam a importância da redução
da exposição à radiação ultravioleta
(UVR), que é atualmente considerada um
agente carcinogênico classe I, responsá -

A incidência de melanoma está relacio -
nada com o estilo de vida e característi-
ca fenotípica. O estágio do diagnóstico ini -
cial está relacionado com acesso a pro -
fissional de saúde, sexo e topografia das
lesões primárias. Nos Estados Unidos, o
melanoma já é o tumor mais frequente
em mulheres de 25 a 29 anos e o segun-
do mais frequente, precedido apenas
pelo câncer de mama em mulheres de
25 a 44 anos. A diferença de incidência
entre os países é mais proeminente do
que a diferença entre a sobrevida, sendo
relatado o aumento de sua incidência em
homens de maior poder aquisitivo.
Existem grandes investimentos e pro-
postas para iniciativas baseadas na inter-
net para o fluxo de imagens, dermatos -
copias e diagnósticos à distância, como
ocorre em outras áreas. Entretanto, ape-
sar das tecnologias baseadas em docu-
mentação digital e na internet promete -
rem uma redução de custo de até 50%,
grande agilidade e maior acesso a espe-
cialistas, elas ainda não são aplicadas em
es cala.
Com os Programas educacionais para a
população leiga o melanoma felizmente
está se tornando uma doença de inte -
resse da sociedade, principalmente da
po pulação de maior poder aquisitivo, com
o conceito e reconhecimento de que
existe um tipo de câncer de pele de alta
letalidade. Pacientes tendem a agir em
seu melhor interesse alterando compor-
tamentos de risco se receberem as in -
formações e incentivos para práticas sau-
dáveis. Infelizmente este maior conheci-
mento não se traduz sempre em mu -
danças comportamentais. Esta preocu-
pação social tem que ser utilizada de
maneira pró-ativa para traduzir esta an -
siedade em diagnósticos precoces e cu -
ra. Isso pode ser obtido através de orien -
tações para a população leiga quanto ao
Auto Exame da Pele (AEP) e treinamen -
to de como suspeitar de melanoma e
quando ir ao médico. 
Estudos em países desenvolvidos, que
avaliam a eficiência do autoexame da
pele, mostram que apenas 33,2% da po -
pulação já realizaram um autoexame e,
destes, apenas 5,8% examinaram todo o
corpo. As três principais razões mais cita-
das pelos pacientes para a não realiza-
ção do AEP são: nunca terem sido orien -
tados sobre o que procurar em 55,9%
dos casos, nunca terem pensado em
fazer isso em 54,3% e não saberem que
deveriam fazer o AEP em 33,1% dos pa -
cientes. Entre os fatores que mais contri -

vel por até 90% dos cânceres de pele.
Os pilares da fotoproteção são ações
comportamentais, protetores solares e
vestimentas. A radiação ultravioleta po -
de ser dividida em três espectros: curto,
UVC, retidos pela camada de ozônio, mé-
dio, UVB, e longo, UVA. A biologicamente
mais ativa é a UVB, responsável por quei-
maduras solares e câncer de pele, com
grande variação de acordo com a esta -
ção e horário do dia. Os protetores sola -
res devem conferir proteção contra as ra -
diações UVA e UVB. O Fator de Prote -
ção Solar (FPS), divulgado pelos produ-
tos, no entanto, considera apenas a pro-
teção contra o eritema, uma consequên-
cia apenas do UVB. O ideal é que os pro -
tetores sejam compostos pela sinergia
entre filtros solares inorgânicos, como as
partículas minerais de dióxido de titânio
ou óxido de zinco, que conferem uma
barreira física que refletem UVB e UVA,
e filtros orgânicos, que absorvem a radia -
ção e refletem a energia na forma de luz
ou calor. As vestimentas são ferramentas
importantes para a fotoproteção. Prote -
gem contra a radiação solar UVA e UVB
e devem ter esta proteção quantificada
e certificada.
Está ganhando importância o conceito
de foto-adaptação, que é uma reação
fisiológica que pode ser otimizada para
proteger o organismo de fotodermato -
ses. Pessoas expostas cro nicamente ao
sol desenvolvem pigmentação e espessa-
mento do estrato córneo, que confere à
pele algum grau de fotoproteção, tam-
bém com algum auxílio imunomodula -
dor. O uso de análo gos do Hormônio
Estimulador dos Melanócitos (MSH) vem
sendo estudado há anos como agente
fotoprotetor por promover a pigmen-
tação da pele e proteção quanto a efé -
lides e dano ao DNA. Até o momento,
nenhum estudo clínico prospectivo ran-
domizado com grau I de evidência pro -
vou sua eficácia clínica para a prevenção
do melanoma. Existem dezenas de pu -
blicações quanto ao risco de deficiência
de vitamina D em pacientes com res tri -
ção extrema à exposição solar, principal-
mente em países nórdicos. A maioria
não se aplica ao Brasil, onde a população
precisa ser orientada sobre os riscos e
malefícios da exposição solar intencio -
nal, exagerada e desprotegida.
Quando não se pode evitar que o paci -
ente venha a desenvolver melanoma, sa -
be-se que quanto mais precoce for o diag-
nóstico, maior as chances de cura, e isso
é feito através da prevenção secundária.
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luntarismo, custo e potencial de expan -
dir os resultados de forma exponencial
na sociedade como educadores e médi-
cos especialistas em formação. 
Pediatras: Frequentemente negligencia-
dos devem ser treinados e orientados
sobre a prevenção e reconhecimento do
melanoma. Podem orientar pacientes des-
de a infância, bem como seus famili ares.
O Brasil, como país continental, apresen-
ta múltiplas características distintas em
diversas regiões e mesmo dentro de
uma mesma cidade. Existe uma grande
parte da população que não conhece
melanoma para a qual deve ser intro-
duzido o conceito da relação entre irra-
diação solar em excesso e melanoma,
um câncer de pele que pode ser letal.
Parte da população que já tem este
conceito deve ser treinada como difuso-
ra de conhecimento. A população de
maior risco incluída em programas de
rastreamento e acompanhamento.
O diagnóstico histológico é o padrão,
mas o melanoma é um dos poucos tu -
mores que pode permitir a alta suspei -
ção do diagnóstico precoce não invasivo
em localizações cutâneas. Prevalece o
antigo conceito de “bom olho clínico”
através de rotinas do ABCDE, ainda não
sendo substituído por complexos algo -
ritmos de análise de imagens digitaliza -
das.
A eficácia das técnicas de autoexame
para o diagnóstico do melanoma preco -
ce apresenta baixa sensibilidade, varian-
do de 25 a 93%, mas alta e consistente
especificidade, de 83 a 97%. Diversas
opções de aumentar a percepção públi-
ca com o melanoma apresentam bom
resultados a baixo custo. Um dos mode -
los mais eficientes é a constituição de
grupos locais e nacionais multidiscipli na -
res e integrados à comunidade nos mol -
des do GBM.
O método mais eficaz e universal de
atingir profissionais de saúde e popu-
lação em geral é através de programas
multimídia e impressos, onde as regras
do ABCDE podem ser ensinadas, mos -
tradas e copiadas, incrementando o diag-
nóstico inicial de melanoma. Merece ser
enfatizado que todos pacientes que tive -
ram melanoma e seus familiares de 1º
grau devem ser acompanhados anual-
mente. Os homens têm pior prognósti-
co do que as mulheres, principalmente
quando idosos e sozinhos. A prática de
negligenciar ou realizar tratamentos me -
nos agressivos em idosos não encontra
respaldo científico, mas deve ser men-
cionado que a prevalência de linfonodos
sentinelas posi tivos diminui com a idade,
sendo um paradoxo com a menor so -

brevida de idosos.
Na prevenção secundária, as caracterís-
ticas do tumor primário não apresentam
impacto na sobrevida em pacientes sub-
metidos a linfadenectomia por compro-
metimento linfonodal. Ainda polêmico, o
possível benefício de sobrevida dos paci -
entes com biópsia de linfonodo senti -
nela positivo submetidos a linfadenecto-
mia parece estar restrito ao grupo de
pacientes com tumores primários entre
1 e 4mm, quando comparados a grupo
semelhante que fez linfadenectomia já
com linfonodos acometidos clinicamen -
te palpáveis.
A cirurgia é o tratamento de escolha já
que não existem tratamentos efetivos
para a doença metastática. Mesmo sem
consenso, a descoberta de metástases
subclinicas pode permitir identificar os
15% de pacientes com metástases únicas
ainda passíveis de ressecção cirúrgica. 
Mesmo em grandes centros mundiais de
melanoma observa-se que pacientes que
tiveram melanoma, e estão em acompa -
nhamento, em geral estão insatisfeitos
com a qualidade e quantidade de infor-
mações sobre a doença que recebe -
ram. Isso deve ser mais acentuado no
Brasil, onde raramente os pacientes re -
cebem informações completas sobre
diagnóstico, tratamentos e acompanha -
mento.
A prevenção terciária consiste no esta -
belecimento de tratamentos adjuvantes
com o objetivo de prevenir ou retardar
a recorrência. Infelizmente as opções dis -
poníveis são pouco eficazes. Também
podem ser considerados os tratamentos
paliativos para controlar ou prevenir sin-
tomas e complicações.
Cirurgiões: Precisam desempenhar pa -
pel mais relevante na prevenção primá -
ria, além de seu papel estratégico na
prevenção secundária. Ainda não existe
consenso quanto ao papel da biópsia do
linfonodo sentinela e linfadenectomia na
sobrevida, mas certamente causam im -
pacto no controle loco regional. São
pouco ou não treinados sobre melano -
ma durante a residência e os cirurgiões
oncológicos ainda pouco representati -
vos. Têm papel estratégico para a cura,
aumento do tempo livre de doença e
mesmo paliação dos sintomas.
Oncologistas: A ausência de tratamen-
tos adjuvantes eficientes eassociados à
es cassez de drogas efetivas para a do -
ença metastática contribuem para o bai -
xo in teresse dos oncologistas pelo me -
lano ma. Felizmente as drogas inovatórias
em validação para melanoma podem
gerar motivação entre os oncologistas e
benefícios para os pacientes.

buem para o retardo de procura por assis-
tência médica estão a influencia de famili a-
res e amigos, comparando le sões e con-
cluindo que alterações de lesões são triviais
e não significativas de risco de câncer. 

Treinamento para 
profissionais de saúde

Além dos programas educacionais para
a população leiga, não pode ser negli -
gen ciada a formação e informação para
os profissionais de saúde.
Dermatologistas: São o pilar da preven -
ção primaria, secundária, diagnóstico e
tratamento dos melanomas finos. O au -
mento da incidência do melanoma, asso-
ciado ao menor interesse pela derma-
tologia clínica em detrimento da derma-
tologia estética, reforça a importância do
treinamento durante a especialização.
Patologistas: O laudo preciso é estraté -
gico para o diagnóstico e programação
terapêutica. O avanço de marcadores
imu nológicos, morfológicos e molecula -
res tende tornar o exame e laudo cada
vez mais complexo e heterogêneo. Exis -
te necessidade de uniformidade de aná -
lise e apresentação, mesmo para pa -
drões já estabelecidos, como quantifica -
ção da regressão, ulceração, índice mitó -
tico e outros em fase de validação.
Médicos não especialistas: Pacientes que
se consultam regularmente, 2 a 5 vezes
em dois anos, têm chance 66% maior de
ter seu melanoma diagnosticado como
fino comparado a pacientes que se con-
sultam menos de 2 vezes em dois anos.
Mesmo assim, menos de 30% dos mela -
nomas são diagnosticados por médicos
não especialistas, o que mostra a rele -
vância destes serem treinados nos prin -
cípios do ABCDE. Homens idosos, que
não se consultaram nos últimos 3 anos,
são a população mais propensa para
melanomas nodulares ou espessos. 
Enfermeiros: Podem receber treinamen-
to e serem estratégicos para orienta -
ções à população quanto ao autoexa me
de pele, como realizá-lo, quando e quais
medidas a serem tomadas em ca so de
lesões suspeitas.
Estudantes de medicina e médicos resi -
dentes em geral: Recebem pouca ou ne -
nhuma informação a respeito do mela-
noma e raramente conhecem o ABCDE
com propriedade e eficiência. Trabalhos
de coorte mostram que mesmo uma
única aula interativa de 50 minutos é
capaz de gerar conhecimentos e mu -
danças comportamentais sustentá veis.
Podem ser um ativo estratégico para a
conscientização e treinamento popula-
cional pelo seu grande entusiasmo, vo -

Mande seus comentários sobre o boletim para: boletim@gbm.org.br



Na última reunião de
diretoria ficamos ainda

mais entusiasmados com as notícias so -
bre a nossa Conferência de Melanoma,
que será realizada no Rio de Janeiro.
Felizmente o Dr. Carlos Barcaui, presi-
dente da conferência, a Comissão Orga -
nizadora e a Comissão Científica infor-
mam que os preparativos finais estão
adiantados e correndo bem. Além dos
conferencistas internacionais convida-
dos, vários colegas da América do Sul
devem comparecer, conforme interesse
demonstrado pela Conferência, em par-
ticular pelo Simpósio de Melanoma Fa -
milial constante da programação. No
iní cio de abril, a grade científica, os cur-
sos que serão oferecidos e as normas
para envio de trabalhos já estarão no
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site do GBM.
■

O diagnóstico do melanoma e o seu tra -
tamento vêm apresentando novida des.
Os que assistiram a última Con fe rência,
realizada em São Paulo, em 2009, lem-
bram que os colegas de Barcelona nos
mostraram novidades através da mi -
croscopia confocal. O que parecia dis-
tante para a prática cotidiana, na reali-
dade chegou mais cedo do que es pe -
rávamos. Na última reunião mensal que
tivemos aqui em São Paulo, coordenada
pelo Serviço de Dermatologia do Prof.
Marcus Maia da Santa Casa, já tivemos
interessantes casos discutidos, ava liados
pelo método. Outros centros já têm o
aparelho e estão ganhando expe riência.
Certamente na Conferên cia do Rio te -

remos mais novidades. 
■

Do Rio Grande do Sul o Dr. Felice nos
informa que, já no seu 5º ano, a Cam -
panha de Prevenção do Câncer de Pele
do GBM, em colaboração com o SESC,
foi um sucesso. Foram distribuídos cerca
de 15.000 flyers em oito praias. Houve
também doação de camisetas do GBM
às pessoas que assistiram às aulas de pre -
venção em quatro praias diferentes, com
média de 80 pessoas por aula. Hou ve
boa repercussão das entrevistas nas
rádios e jornais. Creio que a prevenção
deve ser uma das bandeiras do GBM. 
Em Goiânia teremos o nosso próximo
Curso Itinerante, ainda neste semestre,
que está sendo organizado pelo nosso
colega de diretoria Dr. Flávio Carvasan.
Esses cursos têm tido uma ótima re -
cepti vidade nos locais onde são realiza-
dos e são uma ótima ocasião para uma
atualização. Fique por dentro e partici pe
das ações do GBM.

Por dentro do GBM
Ivan Dunshee

Ouvi comentários elo-
giosos sobre o conteú-

do do último Boletim do GBM – Me -
lanoma, out/nov/dez 2010, com desta-
que para as matérias: ‘O que fa zer em
pacientes de alto risco para o Mela -
noma’ sobre a Síndrome do Ne vo
Atípico e os cuidados a serem to -
mados, de autoria Bianca Costa Sá Soa-
res e Juliana Hypolito Silva, e ‘Atuali -
zação sobre os Tipos Especiais de
Me lanoma’, formas raras, mas que de -

vem sempre serem lembradas, por apre-
sentarem aspectos clínicos incomuns,
localizações não usuais e características
próprias no exame histopatológico, de
autoria de Carlos Barcaui e Larissa Ha -
nauer de Moura. 
Portanto, cabe mencionar ao seu atual
editor, Alberto Wainstein, e aos colabo-
radores do Boletim do GBM, que este
vem cumprindo, desde o seu primeiro
número, o papel a que se propõe: ser
informativo e de fácil leitura.

Ombudsman GBM
Mauro Enokihara / Gestão 2010-11

Recebi também comentários elogio -
sos sobre a minha participação na colu-
na do Ombudsman sobre a necessi-
dade da divulgação dos dados do Gru -
po Brasileiro de Melanoma (GBM),
tanto do Registro Brasileiro de Mela -
noma (RBM) – dados de Registro Hos-
pitalar, como sobre os dados de Noti -
ficação do GBM, e, estas mesmas pes-
soas que nos elogiaram, aguardam a
atualização e divulgação destes dados,
quer seja em publicações científicas ou
mesmo de forma dinâmica no nosso site.
Continuo a ser o ouvidor e porta-voz
dos associados e colegas que se interes -
sam pelas causas do GBM, pelo me -
nos durante esta gestão. 

Data: 18 a 20 de agosto de 2011
Local: Hotel Intercontinental, RJ

Comissão Organizadora
Presidente: Carlos B. Barcaui / Secret. Geral: Juan Manuel
P. Maceira / Tesoureiro: Francisco Burnier Pereira
Informações e inscrições: www.gbm.org.br


