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pacientes que atingiam resposta com-
pleta (ao redor de 6%), a possibilidade
de cura varia entre 60 e 80% (totalizan-
do cerca de 5% da população tratada).
Ainda que estes dados não tivessem si -
do derivados de estudos fase 3, a sua con-
sistência em diferentes séries fez com
que a droga fosse aprovada. O seu uso
ainda assim é restrito, devido à elevada
toxicidade e complexidade logística.
Entre as alternativas agressivas, a combi-
nação de quimioterapia com agentes
biológicos (interleucina-2 e interferon),
conhecida como bioquimioterapia, tem
sido a escolha de alguns centros ao re -
dor do mundo. Há uma diversidade de
esquemas que receberam o nome de
bioquimioterapia, mas aquela mais reco -
nhecida é a combinação de cisplatina,
vimblastina, dacarbazina, interleucina-2
(intravenosa contínua) e interferon-alfa
(subcutâneo). Considerada polêmica por
ter importantes resultados em estudos
de fase 2 e séries retrospectivas com
taxa de resposta da ordem de 50% e
cerca de 6% de pacientes com longos
períodos de controle sem evidência de
doença, seus resultados nunca foram
corroborados em estudos de fase 3.
Seus defensores alegam que a complexi -
dade logística e falta de experiência dos
médicos que acompanharam os paci en -
tes do estudo do ECOG, em que a bio-
quimioterapia não foi melhor que CVD,
limitou a dose e, portanto, a eficácia do
braço experimental.
Ainda que houvesse alternativas de tra -
tamento, o conceito geral é que as tera -
pias eram muito pouco eficazes ou de
uma complexidade e toxicidade que não
justificavam a pequena chance de cura.
Apenas poucos centros especializados uti-
lizavam IL-2 ou bioquimioterapia e mesmo
estes concordavam com a ne ces sidade de
alternativas viáveis para mais pacientes.

Até há pouco tempo, os
textos relacio nados a me -
lanoma metastático afir -
ma vam que não havia
qualquer terapêutica com
benefício de sobrevida
comprovado por um es -
tudo randomizado. As al-

ternativas variavam desde o tratamento
com intuito meramente paliativo com
quimioterapia ou estratégias mais agres-
sivas com um objetivo ainda curativo.
A principal droga antineoplásica no tra -
tamento do melanoma vem sendo a
dacarbazina, que serviu como braço con -
trole mesmo nos mais recentes estudos.
O tempo mediano de vida com o uso
desta é ao redor de 9 meses. As tentati-
vas de combinação com outros agentes
(CVD: cisplatina, dacarbazina e vimblasti-
na; Dartmouth: cisplatina, carmustina,
dacarbazina e tamoxifeno, entre outras)
oferecia aos pacientes uma maior possi-
bilidade de resposta clínica (redução das
lesões), mas sem promover aumento de
sobrevida ou sequer um maior tempo
até progressão da doença. Desta forma,
pacientes sem sintomas, com baixa
carga de doença ou aqueles frágeis pelo
avanço da neoplasia ou ainda por outras
comorbidades tinham como principal re-
comendação a dacarbazina isolada. Aque-
les com doença sintomática e que ainda
tivessem condição clínica de receber um
tratamento com maior risco de toxici-
dade, tinham como alternativa o uso de
alguma das combinações descritas.
Para aqueles pacientes que tivessem
excelente condição clínica, sem comor-
bidades e preferencialmente compro-
metimento metastático cutâneo/gan glio -
nar (M1a) ou pulmonar (M1b), uma im -
portante alternativa tem sido o uso de
interleucina-2 (IL-2). Ainda que com uma
baixa proporção de respostas, entre os
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Editorial
Alberto Wainstein

Amigos do GBM, após 3 anos co -
mo editor deste Boletim, chegou a
hora de me despedir e passar esta

responsabilidade para o Dr. Gilles Land -
man, que a partir de 2012 certamente
irá cumpri-la com zelo e competência.
É com grande saudosismo que encerro,
tendo em vista a grande importância des-
te bo letim, que circula ininterruptamen -
te há mais de uma década, com tiragem
acima de 11.000 exemplares.
As melhorias do Boletim têm sido gran -
des e muitas vieram com os editores que
me antecederam, que homenageio a to -
dos na figura do Dr. Carlos Barcaui, e a
Adriana Mello, estratégica na editoração.
Isso torna o cargo de editor de grande
relevância pela responsabilidade que tem
em manter o que já foi feito, com o com-
promisso de melhorar e inovar. Feliz -
mente, a atenção, o interesse e as inova -
ções referentes ao melanoma têm sido
grandes e promissoras, como as novas
dro  gas em fase de regis tro. O GBM man-
tém vanguarda, sempre com éti ca e com-
promisso com nossa realidade.
Nesta edição trazemos um completo ar -
tigo de atualização do on cologista Dr. Ra -
fael Schmerling, uma nova relação, onde
sem per der o imprescin dível comprome -
timento da prevenção como alicerce do
mela noma, a quimio terapia, adjuvância e
paliação irão cada vez mais fazer parte
de nosso dia a dia. 
É isto que torna bonito e importante
este Boletim. Mesmo ainda não tendo a
merecida repercussão científica, somos
os porta-vozes do melanoma no Brasil e
temos que manter e aprimorar esta po -
si ção, sempre preservando a ética, total
independência e compromisso único e
exclusivo para com os pacientes e fami -
liares com melanoma.
Apresentamos também texto do Dr. Mau-
ro Enokihara, que de maneira sumária,
mas completa, apresenta o melhor da
última Conferência no Rio.
Aproveito a oportunidade para já convi-
dar a todos a ajudar e participar da 10ª
Conferencia de Melanoma, a realizar-se
em Belo Horizonte em 2013. Até lá!
Sucesso, Saúde e Felicidade para todos.

Melanoma Metastático:
novos agentes, uma nova era

Rafael Aron Schmerling

Oncologista Clínico do Hospital São José, Beneficência Portuguesa de São Paulo 
e Coordenador do Programa de Residência Médica
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Neste cenário, são desenvolvidas duas
drogas e apresentados seus estudos prin -
cipais. O ipilimumabe é um anticorpo mo-
noclonal direcionado aos receptores da
proteína CTLA4 (expressos na mem-
brana da célula T), cuja função é reduzir
a intensidade da ativação da resposta
imune. Com a inibição deste sinal, causa-
do pelo anticorpo monoclonal, há uma
exacerbação da resposta que favorece o
combate do melanoma, pelo sistema imu-
ne. A outra droga, vemurafenibe, é um
inibidor de tirosina-quinase desenhado
para o controle do sinal exacerbado da
via MEK-ERK em pacientes com a mu ta -
ção V600e do gene BRAF.
No encontro da ASCO (American So -
ciety of Clinical Oncology) de 2010, foi
apresentado um estudo randomizado de
ipilimumabe isolado comparado com a
combinação com a vacina gp100 ou a
va cina isolada, em pacientes com me la -
noma metastático previamente tratados.
Houve uma redução do risco de morte
superior a 30%, ou um incremento de
mais de três de meses na sobrevida me -
diana entre os pacientes que receberam
ipilimumabe. Enquanto o grupo tratado
com gp100 isolada teve sobrevida media-
na de 6,4 meses, a sobrevida mediana foi
de 10,0 e 10,1 meses entre os pacientes
que receberam ipilimumabe com gp100
ou ipilimumabe isolado, respectivamen -
te. Era a primeira vez que uma droga se
mostrava eficiente em in crementar a so -
bre vida de pacientes com melanoma
me tastático em um estudo de fase 3.
Em 2011, no congresso da ASCO, foram

promover respostas duradouras, mes mo
que restrita a 15% dos pacientes trata-
dos. Em contrapartida surge o vemura -
fenibe: uma droga oral com uma taxa de
res posta de 50%, mas cuja duração me -
diana é do tempo até progressão de 5,3
meses que mantém a preocupação com
o rápido desenvolvimento de resistência.
Um outro limitante é a falta de atividade
destas, em metástases cerebrais, diagnos-
ticadas em cerca de 30% dos pacien tes com
melanoma metastático no cur so de sua do-
ença, ou até 75% em estudos de necropsia.
Nenhuma dessas duas drogas teve sua
aprovação pela ANVISA no Brasil, até o
momento. O seu uso pode ser conse -
guido através de programas de acesso ex-
pandido ou estudos clínicos dis po níveis
em diversos centros de oncologia no Bra -
sil, além de importação.
O benefício destas duas drogas é muito
importante para os pacientes com me -
lanoma metastático, ainda que o proble-
ma claramente não esteja resolvido, as -
sim, esperamos que em breve haja aces-
so amplo a estas. Há diversas peculiari-
dades, desde a apresentação clínica até
o perfil de toxicidade que permitirão ao
oncologista com mais experiência em
melanoma otimizar ao máximo os resul-
tados. Por fim, caberá também aos nos-
sos colegas, cirurgiões e dermatologistas
com dedicação a melanoma estarem
atentos a estas novas possibilidades, aos
sinais de progressão metastática de seus
pacientes e, por fim, colocar de lado a
visão niilista que sempre acompanhou o
diagnóstico de melanoma metastático.

apresentados os estudos de ipilimuma be
em combinação com dacarbazina com-
pa rado com a dacarbazina isolada e o
estudo de vemurafenibe versus dacarba -
zi na, ambos em pacientes sem tratamen-
to prévio. No estudo do ipilimumabe, o
uso deste promoveu uma redução de
28% do risco de morte em comparação
com a dacarbazina isolada (sobrevida
mediana 11,2 vs. 9,1 meses).
O estudo do vemurafenibe tinha como
restrição a presença da mutação do ge -
ne BRAF, que é presente em cerca de
50% dos pacientes e chega estar pre-
sente em até 80% dos pacientes com
menos de 30 anos de idade. O uso des -
ta droga promoveu uma redução de ris -
co de morte de 63% e mesmo sem ati n -
gir a mediana, o estudo foi interrompido
para que se permitisse aos pacientes do
braço controle, receber a droga clara-
mente mais ativa. Com seis meses de se -
guimento, 84% dos pacientes que rece-
biam vemurafenibe estavam vivos, ao
passo que somente 64% do braço con-
trole (dacarbazina) vivia. A continuidade
do seguimento deste estudo vai permi-
tir uma informação mais detalhada.
Mesmo com o enorme benefício obser-
vado no tratamento do melanoma me -
tas tático, diversos problemas persistem.
Ainda que o perfil de toxicidade do ipili -
mumabe demande algum treinamento
por parte dos médicos, certamente este
será acessível à grande maioria dos cen-
tros oncológicos (no que diz respeito a
sua complexidade). Com ele difunde-se
a grande promessa da imunoterapia de

Homena geado como Presidente de Hon-
ra o Prof. Marcos de Moraes. Promovido
pelo Grupo Brasileiro de Melanoma e
organizada pela empresa CLC eventos.

Números do evento

Tivemos um recorde de 636 partici-
pantes de 21 diferentes Estados do Bra -
sil, sendo a sua maioria do Rio de Janeiro
(263) e em segundo o Estado de São
Paulo (161). A maioria dos que com-
pareceram a este evento foi de Der -
matologistas e mais de 10 categorias di -
fe rentes de profissionais, o que compro-
va o compromisso do GBM de ser um
Grupo Multidisciplinar como deve ser
tratado o Melanoma.
No dia 18 de agosto tivemos 5 (cinco)

Nos dias 18 a 20 de a -
gosto de 2011, no Ho tel
Intercontinental no Rio
de Janeiro, aconteceu a
9ª Conferência Bra silei -
ra sobre Melano ma, a
Comissão Organi zado -
ra constituída pelo Pre -

sidente da Conferência Dr. Carlos Bar -
caui, Secretário Dr. Juan Manuel Piñeiro
Maceira e Tesoureiro Dr. Fran cisco
Burnier Carlos Pereira, a Comissão Cien-
tífica constituída pelos seguintes mem-
bros: Dr. Gilles Landman, Dr. Alberto
Wains tein, Dr. Fernando Augusto de Al mei -
da, Dr. Francisco A. Belfort, Dr. Hamilton
Stolf, Dr. Lucio Bakos, Dr. Marcus Maia,
Dr. Mauro Enokihara e Dr. Renato Bakos.

O melhor da 9ª Conferência Brasileira
sobre Melanoma

Mauro Enokihara

cursos pré-conferência: 
• Dermatoscopia: o essencial; 
• Patologia das lesões melanocíticas; 
• Cirurgia do Melanoma; 
• Diagnóstico integrado: dermatoscopia

avançada, microscopia confocal e 
correlação histopatológica e

• Condutas padronizadas no 
diagnóstico, estadiamento e 
tratamento do melanoma.

Com 404 inscritos nestes cursos, com
comentários e resumo das avaliações
con  tendo elogios ao alto padrão das pa -
lestras.
Nos dias 19 e 20 de agosto tivemos a 9ª
Conferência Brasileira sobre Melanoma
do GBM, a Programação Científica cons -
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melanoma.
O patologista Richard Scolyer destacou
na sua conferência o que o clínico pre-
cisa saber sobre a patologia do Mela -
noma, seus principais fatores prognósti-
cos que devem ser exigidos no laudo
anatomopatológico, da mesma forma na
insistência de se fornecer dados clínicos
do paciente no preenchimento da soli -
citação do exame histopatológico, fina -
lizando a sua apresentação com a im -
portância da patologia molecular para o
diagnóstico, classificação e tratamento do
melanoma.
Todas as modalidades de tratamento
para o melanoma foram abordadas du -
rante a Conferência, desde o seu estágio
inicial e formas intermediárias, onde ain -
da o melhor tratamento é a exérese ci -
rúrgica, a ênfase na prevenção e no diag-
nóstico precoce, até os melanomas
avan çados, estádio IV onde ocorreram
duas importantes conferências dos
Professores Axel Hauschild e Vernon
Sondak sobre novas drogas em des -
taque ipilimumab e vemurafenib (estre-
las da ASCO 2011 e noticiadas com
gran de destaque pela mídia internacio -
nal), esta relacionada à presença do
BRAF V600, com aumento significativo
de sobrevida, aliando a genética à terapia
alvo de forma personalizada, e ambos
falaram sobre as perspectivas futuras, on -
de podemos enxergar uma luz no final do
túnel, muito provavelmente com a asso-
ciação destas drogas e adição de novas
drogas que estão sendo estuda das.

Destaques nacionais
Foi apresentado pelo Dr. Francisco Bel fort
sua visão e de outros colegas acerca da
Realidade Brasileira sobre a Pesquisa do
Linfonodo Sentinela, onde conclui: exce-
lente no controle loco-regional; melhora
a qualidade de sobrevida; ótimo fator
prognóstico; ajuda a decidir na terapia
sequencial; ainda sem benefício em re -
lação à sobrevida global e destaca a ne -
cessidade de maior ponderação na sua
indicação.

tituiu-se de 4 Conferências, 32 palestras
e 3 simpósios satélites. Foram convida-
dos para os cursos pré-conferência e a
conferência: 10 palestrantes internacio -
nais e 58 nacionais, todos com compro-
vada experiência em melanoma, desde
pesquisa experimental, clínica a protoco-
los de tratamento para o melanoma.
Dentre os temas: 
• 3 palestras sobre Biologia Molecular; 
• 9 sobre Epidemiologia; 
• 10 palestras sobre Diagnóstico 

clínico, imagens e histopatológico; 
• 11 a respeito de Tratamento, 

estadiamento e seguimento e 
• 1 palestra sobre psicologia.

Avaliação da 
Programação Científica

A Programação Científica, pela análise
global das avaliações dos participantes
entregues ao final da Conferência, mere-
ceu elogios e gostaríamos de destacar al -
gumas apresentações como a proferida
pela Dra. Michele Gralle Botelho – Bio -
logia Molecular Aplicada ao Diagnós tico
do Melanoma exposto de modo ex tre -
mamente didático a importância do RAS,
BRAF, CDKN2A, PTEN E KIT para o
entendimento da progressão do mela no-
ma e aumentar a acurácia do diag nós -
tico.
Discutiu-se a Epidemiologia do Melano -
ma no Brasil pelo Dr. Gilson Luiz Quin -
tella Mendes, onde fica clara a deficiên -
cia de dados epidemiológicos confiáveis e
con sistentes. O Grupo Brasi lei ro de Mela-
noma mostrou dados do Re gistro Bra -
sileiro de Melanoma apresentados pelos
Drs. Ivan dos Santos, Gilles Landman,
Francisco Belfort e Mauro Enokihara, nas
suas respectivas palestras, com resultados
que merecem ser divulgados em uma
publicação. 

Participação internacional

Durante a Conferência representantes
sul-americanos do Projeto GENOMEL
expuseram a situação do melanoma fa -
milial em seus países.
O Dr. Alon Scope, do Memorial Sloan-
Kettering de Nova York, mostrou a sua
experiência e a importância da derma -
toscopia no diagnóstico precoce do me -
lanoma. Destacou o cuidado com pápu-
las rosadas isoladas de aparecimento
súbito, para não passar despercebido o
diagnóstico de melanoma amelanótico, e
o quanto poderá ser útil o emprego da
Microscopia Confocal na elucidação
diagnóstica de lesões melanocíticas duvi-
dosas, por método não invasivo, que
melhoraria a indicação ou necessidade
de se fazer a biópsia para encaminha -
mento de material para exame histopa-
tológico, que ainda é considerado o
“padrão ouro” para o diagnóstico de

Tivemos a oportunidade de assistir a
uma grande revisão, de forma objetiva e
concisa pelo Professor José Antonio
San ches Junior sobre assuntos contro-
versos em melanoma:
• Existe uma epidemia de melanoma?; 
• Biópsia incisional influencia no

prognóstico?; 
• Há consenso em estadiamento e

seguimento?; 
• Hormônios influenciam na evolução

do melanoma?; e
• O uso de fotoprotetores previne o

desenvolvimento do melanoma? 
Enfim, o Professor Marcos de Moraes
(Presidente de Honra) em suas palavras
de agradecimento pela homenagem
prestada lembrou-se do cuidado e o ze -
lo que temos que ter com os nossos
pacientes, que nem sempre terapias de
alto custo podem ser a solução de to dos
os problemas e o Professor Fernando
Augusto de Almeida ao falar sobre casos
de Melanomas Difíceis, onde em cada
caso relatou a dificuldade encontrada e
conclui: não existe melanoma fácil. Não
foi fácil também a tarefa que coube a
mim ao final da 9ª Conferência Brasileira
sobre Melanoma fazer uma retrospecti-
va, com alguns destaques, den tre os mui -
tos que foram apresentados, num pe -
queno espaço de tempo, como o é
agora, aqui no Bo letim O Melanoma, do
GBM, mas pos so afirmar que para mim
foi uma honra.
Termino parabenizando o Dr. Carlos
Barcaui, que soube conduzir sua equipe
de colaboradores, que nos propor-
cionou uma grande Conferência sobre
Melanoma, onde aprendemos muito e
deixa uma enorme responsabilidade,
como todos os ex-presidentes das Con -
ferências anteriores, para o Dr. Alberto
Wainstein que irá organizar a 10ª Con -
ferência sobre Melanoma, que aconte-
cerá em Belo Horizonte em 2013. Nas
palavras do Dr. Alberto, “sintam-se todos
convidados”, então vamos desfrutar da
hospitalidade mineira.

Fique sócio do GBM
Associando-se ao GBM você terá acesso a diversos materiais

para sua atualização científica, informativos eletrônicos (e-alerts)

sobre cursos, links relacionados sobre o tema, etc; além de

descontos exclusivos em eventos, incluindo a Conferência de

Melanoma, um dos mais importantes eventos brasileiros na área.

R$ 150,00/ano

Mais informações: www.gbm.org.br
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Desde a última edição
do Boletim, o grupo man-

teve suas reuniões mensais científicas e
também administrativas.  Em outubro o
Hospital AC Camargo foi o serviço res -
ponsável pela reunião científica e em
novembro, o Hospital do Servidor Pú bli -
co Estadual. Foram reuniões de alto nível
científico, com casos muito interessantes
e que promoveram discussões bem pro -
veitosas. Contamos com alguma partici-
pação online, ainda bem discreta.  É im -
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portante lembrar que todas estas reu -
niões são gravadas e os sócios têm aces-
so às mesmas através do nosso site. 
Em nossas reuniões administrativas,
demos continuidade aos trabalhos em
relação ao Registro Nacional do Mela -
no ma, com foco no Protocolo Simpli -
ficado. A ideia é facilitar e estimular o
preenchimento e aumentar os dados dis-
poníveis. Mas várias outras ideias surgi-
ram e que podem incrementar as possi-
bilidades de difusão e repercussão do

pro tocolo, tanto para os médicos quan-
to para os pacientes.
Para o próximo ano pretendemos reati-
var os Cursos Itinerantes para a classe
médica e  também as campanhas de ori-
entação para a população e continuar o
nosso empenho para a consolidação e
expansão do Registro Nacional do Me -
lanoma.
Desejamos a todos Boas Festas e que
2012 traga várias conquistas e realiza-
ções!!

Fique por dentro do GBM
Bianca Costa Soares de Sá

Na gestão do GBM 2007/
2009, por mim presidi-

da, institui e indiquei o nome do Pro -
fes sor Fernando Augusto de Almeida
(pri meiro presidente do GBM) para
ser o ombudsman do GBM, um ouvi-
dor e interlocutor dos associados do
GBM, que aceitou a indicação de
pronto e desempenhou este cargo de
forma brilhante.
Na gestão de 2009/2011 recebi a in -
dicação do Professor Ivan dos San tos
para suceder o Professor Fernan do
Almeida no cargo de ombudsman do
GBM. Hesitei em aceitar, mas quando
soube que o próprio Fernando havia
sugerido o meu nome, aceitei esta
incumbência e procurei desempenha-
lá com independência e da me lhor
maneira possível.

Ao final desta gestão entreguei o meu
cargo, aguardando a nomeação de quem
iria me suceder, e recebo novamente o
convite da presidente eleita Dra. Bianca
Costa Soares de Sá para que continu-
asse por mais dois anos, aceitei perma -
necer, com o compromisso de não se
perpetuar, pois acredito na necessidade
de renovação e ânimo novo para de -
sempenhar este ti po de tarefa.
Nos últimos dois números do Boletim, es -
crevi sobre a ne cessidade da publicação
e divulgação dos dados epidemiológicos
e estatísticos do Registro Brasileiro sobre
Melanoma e o Re gistro Brasileiro de No -
tificação do Me lanoma do GBM, e rece bi
boas notícias sobre o compromisso da
Gestão 2011/ 2013 não medir esforços
para esta finali dade. Estarão trabalhando
com a Di re toria o Dr. João Duprat e o

Ombudsman
Mauro Enokihara

Professor Chao Lung Wen para que em
breve possamos ter acesso e conhe ci -
mento sobre estes dados.
O GBM irá completar 15 anos de exis-
tência e de serviços prestados à co -
mu nidade científica, atualizando os co -
legas e informando a população. O
Grupo cresceu, evoluiu, fez neste ano
uma grande Conferência, no Rio de
Janeiro. Esse ano também o GBM ele -
geu a primeira mulher presidente, Dra.
Bianca Costa Soares de Sá.
Recentemente duas novas drogas fo -
ram liberadas para uso em pacien tes
com melanoma estádio IV, com au-
mento de sobrevida e perspectivas de
avanço nestas pesquisas, no entanto,
ainda temos muito por fazer para a
prevenção primária e secundária dos
pacientes com Melanoma.
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