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Debates Críticos

coce do melanoma seria res ponsável pela
maior taxa de incidência de melanomas
pouco espessos. Acredita-se que parte
destas lesões melanocíticas iniciais, de
aparência histológica maligna, poderia
não evoluir com disseminação, represen-
tando uma forma menos agressiva de
melanoma, que possivelmente não seria
diagnosticada décadas atrás. Cola bora
para esta hipótese o fato de, apesar do
aumento na incidência de melanoma nas
últimas décadas, a taxa de mortalida de
por este câncer estar praticamente está -
vel. Acredita-se, ainda, que outros fa to res
poderiam influenciar no aumento a pa ren -
te na incidência deste câncer co mo: 1) maior
frequência de campanhas pa ra detecção
de melanomas; 2) resultados histológicos
falso-positivos motivados por desacordo
entre patologistas ou por ques tões médi-
co-legais e; 3) qualidade ina de qua da dos
dados de registros de pa cien tes com
melanoma. 

Biópsia incisional influencia 
negativamente o prognóstico?

Dados de literatura demonstram que bi -
óp  sias incisionais não pioram o prog nós tico,
mas devem ser evitadas.2,3 A biópsia exci-
sional deve ser priorizada sempre que pos-
sível, uma vez que proporciona ao derma -
to patologista uma amostra ideal e permi te
a avaliação do acometimento das mar gens.

Qual o papel da biópsia de 
linfonodo sentinela em pacientes

com melanoma espesso?
Em melanomas com espessura interme -
diária sem evidências clínicas de envolvi-
mento linfonodal, a biópsia do linfonodo
sentinela (BLNS) se mostrou ferramenta
prognóstica importante. No entanto, até
recentemente havia dúvidas se a BLNS se -
ria benéfica nos casos de melanoma es -
pesso, i.e, maiores que 4mm. Uma meta -

Introdução
Os avanços expres-
sivos das últimas dé -
cadas no co nheci -
men to dos meca nis -
mos fisiopatológicos,

seguimento e tratamento do melano ma
maligno (MM) trouxeram, como conse-
quência, uma série de questionamentos
envolvendo aspectos da epidemiologia,
diagnóstico, tratamento, estadiamento,
seguimento, prognóstico e prevenção da
doença. O objetivo deste artigo não é res -
ponder estas perguntas definitivamente,
mas sim discuti-las de forma crí ti ca e pro-
mover uma reflexão científica so bre os
temas, abrindo espaço para pesqui sas
futuras.

Existe uma epidemia 
de melanoma?

Dados da Organização Mundial de Saúde
apontam que a incidência de MM vem
aumentando mais que a de qualquer ou -
tra neoplasia ao longo das últimas déca -
das. Isto vem ocorrendo em todos os países
analisados, sejam eles desenvolvidos ou
em fase de desenvolvimento. Em 2008
constatou-se que o MM era a 6a neoplasia
mais comum no homem e 7a na mulher.
Além disto, o risco de desenvolver a do -
ença ao longo da vida aumentou de
1/1500 em 1935 para 1/55 em 20051. Estes
dados sugerem uma “epidemia mundial”
de melanoma. Há autores que acreditam
nesta hipótese, que seria, segundo eles,
inquestionável do ponto de vista numéri-
co. Outros, no entanto, hipo tetizam que a
epidemia seria um fenômeno aparente,
uma vez que há múltiplos vieses que con-
duziriam a uma impressão exagerada
sobre o aumento na incidência do mela -
noma1. Primeiramente, haveria um viés
“tempo-duração”, ou seja, a de tecção pre-
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É com muito prazer que
apresentamos uma nova
diagramação, já com o
novo logotipo do GBM.
Modernizado, o boletim
segue a lógica do símbo-
lo da campanha de pre-
venção do melanoma, on-

de se alternam na cor laranja, círculos
pequenos e grandes, lembrando as pintas
provocadas pelo sol. Cumpre-se desta
forma, um dos objetivos do GBM, a unifi-
cação da mensagem escrita à visual.
Dando continuidade aos debates críticos,
convidamos o Prof. Dr. José Antonio San -
ches, que discute temas controversos rele-
vantes, como o aumento da incidência do
melanoma, biópsias incisio nais, linfonodo
sentinela, entre outros, de monstrando
que há muito que estudar e muitas per-
guntas sem resposta definitiva.
A parceria com as Sociedades Brasileiras
de Dermatologia e de Cirurgia Dermatoló -
gica, além do Hospital AC Camargo resul-
tou no enorme sucesso do XIV Con gresso
Mundial de Câncer de Pele. Tal vez a maior
contribuição deste Congresso te nha sido
o debate aberto entre autorida des reno-
madas e congressistas, possibilitando um
intercâmbio de conhecimentos que não
se adquire apenas pela leitura de artigos
ou livros. Este mérito se deve à comissão
científica e organizadora multidisciplinar
e, sobretudo ao seu Presidente, Marcus
Maia, pela clara definição de objetivos,
transmitida a todos os palestrantes.
A Conferência Brasileira de Melanoma de
2013 está chegando. Estamos a 1 ano de
sua realização e já podemos ver que o pro-
grama preliminar, discriminado pelo seu
presidente Alberto Wainstein, promete
muito conhecimento e grande debate. 
Veja também os comentários de nossa
Presidente e nosso Ombudsman, sempre
com observações pertinentes.
Gostaria de terminar louvando a iniciativa
de retomar a confecção dos folhetos de
prevenção com nova diagramação. A sua
distribuição numa versão comemorativa
dos 15 anos do GBM deve ser o início de
uma nova fase, onde as ações chegam ao
sócio de forma prática e efetiva.
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nálise de 20114 comparou nove estudos,
com melanomas de espessura média de
4,4 mm, 36% de positividade em linfono-
dos sentinelas e tempo médio de segui-
mento de 33 meses. O resultado desta
aná lise mostrou que pacientes com mela -
nomas espessos e linfonodos sentinelas po-
si tivos tiveram uma sobrevida signifi cati -
vamente pior em comparação com a que -
les com linfonodos sentinelas negativos, jus-
tificando, portanto, a adoção ro tineira da
BLNS como uma ferramenta prognóstica
também para esse subgrupo de pacientes.

Estratégias de seguimento 
do paciente: há consenso? 

Qual o consenso?
Não há até o momento consenso interna-
cional a respeito da frequência de reavali-
ação do paciente com melanoma. Acre -
dita-se que o número de visitas anuais
deva ser proporcional ao estádio clínico
atualizado do paciente. Uma proposta re -
cente3 é de um número mínimo de duas
visitas anuais para os pacientes com está-
dio clínico (EC) I e três ou quatro visitas
anuais para EC II e III nos primeiros três a
cinco anos pós-diagnóstico. A vigilância
clí ni ca por um período de dez anos pós-
diagnóstico, para detectar recidivas preco-
ces, parece ser adequada. Para os casos
EC I, exame dermatológico, clínico e linfo -
nodal parecem ser suficientes para a de -
tec ção precoce de recidivas. EC II ou mais
avançados requerem exames de imagem
e análises séricas. Para detecção de novos
melanomas primários, a maioria dos auto -
res concorda que exames dermatológicos e
dermatoscópicos anuais sejam sufici en tes.

Hormônios influenciam 
o melanoma?

Estudos epidemiológicos5 demonstram
que o uso eventual ou contínuo de hor-
mônios exógenos, como contraceptivos
orais e terapia de reposição hormonal não
aumentam o risco de MM e não pioram o
prognóstico em pacientes com melanoma
prévio. Analogamente, gravidez parece
não influenciar no risco de desenvolver
melanoma nem piorar o prognóstico de
mulheres com MM. Não há, portanto, con-
traindicação formal para a gestação nos
anos subsequentes ao diagnóstico de
melanoma. Questionam-se, no entanto,
aspectos éticos em estimular a gestação
em mulheres cujo estádio clínico é avan -
çado e as chances de sobrevida em longo
prazo pequenas. 

O uso de fotoprotetores 
previne o desenvolvimento 

de melanoma?
As evidências demonstrando um efeito
protetor dos filtros solares na prevenção
do melanoma são inconclusivas.6 Duas
metanálises publicadas em 20027 e em
20038, com 11 e 18 estudos, respectiva-
mente, não demonstraram significância
estatística entre o uso de fotoprotetores e
o aumento ou diminuição da incidência
de melanoma. Acredita-se que possa ha -
ver alguns vieses nestes trabalhos que
mascaram uma possível ação benéfica dos
filtros solares. Primeiramente, estes estu-
dos compararam grupos de pessoas que
relatavam já ter usado fotoprotetores
“alguma vez na vida” com outras que
relatavam “nunca terem usado”. Não foram
avaliados, nestes grupos, importantes fa -
to res de susceptibilidade como expo sição
solar intermitente, histórico de queima du -
ras solares e exposição ao sol na infância.
Além disto, não foi verificada a quantidade
de fotoprotetor usada, o que poderia
even tualmente resultar numa proteção
pobre contra os raios UV. Outra crítica a
estes estudos é o fato de eles terem sido
feitos até a década de 80, momento em
que havia, nos protetores solares, pouca
ou nenhuma proteção UVA e a proteção
UVB era baixa. Desta forma, apesar de não
haver dados que afirmem que os fotopro-
tetores influenciem na incidência de mela -
noma, a tendência atual da comunidade
ci entífica é de recomendar o uso dos mes-
mos.
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Sócio do

GBM

Associe-se ao GBM e tenha acesso a 
materiais de atualização científica, e-alerts

sobre cursos e links, além de descontos
exclusivos em eventos, incluindo a

Conferência de Melanoma, um dos mais
importantes eventos brasileiros na área.

R$ 150,00/ANO
WWW.GBM.ORG.BR

Campanha
de Prevenção

GBM
O GBM inicia a sua nova campanha

de prevenção do melanoma 
elaborando um folder informativo,

que será disponibilizado para os
sócios, para que estes possam 
distribuir aos seus pacientes. 

O material inclui indicações para
detecção e reconhecimento de
lesões suspeitas e orientações 

sobre proteção solar. 
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apresentadas, sendo ressaltada a capaci-
dade de articulação dos dermatologistas
brasileiros. Dermatologistas per tencentes
a centros de oncodermatologia da Europa
atualizaram a utilização das drogas de te -
rapia alvo e imu no terapia para o câncer da
pele, bem co mo todos os aspectos mole -
culares que envolvem este tipo de trata-
mento. Temas ligados ao melanoma fami -
liar, vitamina D e fotoproteção, novos
tratamentos tópicos, linfomas cutâneos, ci-
rurgia micrográfica de Mohs, sarcomas cu -
tâneos, câncer da pele e imunossupressão,
microscopia confocal no câncer da pele e
todos os tópicos do melanoma cutâneo
foram discutidos em profundidade.
Em se tratando de um congresso mun dial,
toda e qualquer palestra, discussão, co men -
tários ou perguntas foram feitas respeitan-
do a língua oficial do congresso, o inglês. 
A dermatologia brasileira comemorou
mais uma vez os seus 100 anos e real-
mente marcou um gol, não somente por
realizar este congresso, mas sobretudo pe -
lo conteúdo científico das palestras bra -
sileiras. 

cutânea. Foi possível dizer que a “biblio -
grafia” do câncer da pele, tanto brasileira
como internacional estava reunida.
A relevância do congresso foi muito res -
saltada pela mídia que divulgou ampla-
mente esta importante ação da derma-
tologia brasileira.
Quarenta por cento dos assistentes eram
médicos residentes e isto demonstrou a
preo cupação do jovem dermatologista
por este problema de saúde pública que é
o câncer da pele. 
Todas as palestras, como afirmaram os pa-
lestrantes internacionais, foram um real
“update”. Tanto os palestrantes brasi lei ros
como estrangeiros que ali estavam tinham
algo significante para dizer. Não tivemos
nenhuma aula “livro”.
Nunca no Brasil, reunimos tantos especia -
listas em câncer da pele como neste con-
gresso. 
O curso avançado de dermatoscopia en -
tusiasmou mesmo os melhores derma -
toscopistas do país. As ações brasileiras da
Sociedade Brasileira de Derma to lo gia e do
Grupo Brasileiro de Melanoma foram

As inscrições encerra ram-
se 2 meses antes, embora
as expectativas fossem
bem diferentes baseadas
nos congressos anterio -
res realizados em outros
países. A adesão tanto de
estran geiros como de bra  -

sileiros surpreendeu o mais otimista dos
organizadores. A So ciedade Brasileira de
Dermatologia, na pessoa da nossa Pre si -
dente Bogdana Vic toria Kadunc, entendeu
que a ação do dermatologista no Brasil,
em relação ao câncer da pele, é muito
mais ampla e convidou outras instituições,
constituídas também por dermatologis-
tas, para participarem da organização do
congresso. Feliz decisão! O congresso con-
tou com importante participa ção da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Derma to -
lógica, Gru po Brasileiro de Mela no ma e
Hospital AC Camargo de São Paulo. 
O conceito básico do congresso foi que, os
maiores especialistas em câncer da pe le do
mundo seriam reunidos para discutir
somente as grandes questões da on co logia

É com grande satisfação
que anuncia mos a 10ª
CONFERÊNCIA BRASILEI -
RA so bre MELANOMA, a
ser realizada em Belo Ho -
rizonte, de 1 a 3 de agos-
to de 2013. Estamos pla -
nejando uma Conferên -

cia de vanguarda, com grandes nomes
do Brasil e Exterior. Entre os nomes inter-
nacionais sugeridos para participação,
ain da não confirmados, estão: Alan
Spatz (Canadá), Allan Halpern (EUA),
Ashfaq Marghoob (EUA), Axel Hauschild
(Alema nha), Caroline Robert (França),
Gabriela Cinatti (Argentina), Giussep Ar -
genziano (Itália), Hensin Tsao (EUA),
Howard Kauf man (EUA), Jacob Schachter
(Israel), Mar tin Weinstock (EUA), Harold
Kitler (Áus tria), Mi guel Burnier (Canadá) e
Ray mond Barnhill (França).
Esperamos a presença de 6 a 8 pales tran -
tes internacionais, além dos convidados
para os nossos esperados Simpósios sa -
télites.

XIV Congresso Mundial 
de Câncer da Pele no Brasil

Marcus Maia – Presidente do Congresso

10a Conferência Brasileira sobre Melanoma 
Alberto Wainstein

Conferência

• Mitos e Verdades: melanoma vs
gravidez, melanoma vs regressão,
melanoma vs hipopigmentação, 
fotoproteção e vitamina D

• Terapia celular e imunoterapia:
importância do sistema imunológico
na patogênese do melanoma e a 
identificação de alvos imunológicos
para tratamento

• Atualização em linfonodo sentinela
• Cirurgia da doença localmente 

avançada e metastática
• Sessão interativa
A programação científica vai ser concluída
até o final do ano, sendo que sugestões
de palestrantes e assuntos a serem abor-
dados são bem vindas. 
As inscrições já estão abertas no site GBM
e esperamos todos em Belo Horizonte.

Programação Preliminar
• Epidemiologia do melanoma
• Screening e campanhas públicas: 

análise crítica
• Nevos melanocíticos e melanoma
• Melanomas de pequeno tamanho 

e lesões incipientes
• Melanomas pouco usuais: amelanótico,

desmoplásico, mucosas e slow growing
• Novas ferramentas para o diagnóstico

do melanoma
• Mapeamento corporal total e 

dermatoscopia digital
• Patogênese molecular do melanoma
• Ulceração e índice mitótico: 

patogênese e significado clinico
• Mecanismo de ação e resistência 

ao BRAF e MEK e terapias alvo 
• Cirurgia micrográfica
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Sobrevida

Novas 
do GBM

Bianca Costa Soares de Sá

Dando continuidade à
minha função de ouvi-
dor do GBM, gostaria de
comunicá-los que fui
con vidado a participar do
Cur so de Atualização em
Melanoma e Der ma tos -
co pia, em Belo Horizon -

te, no dia 18 de agosto deste ano, organi -
zado pela Diretoria do GBM, sob a coorde-
nação do Delegado do GBM de Minas Ge -
rais, Dr. Milhem Kansaon. Este é o segundo
cur so itinerante des ta gestão, pois o pri -
meiro curso aconteceu em Presiden te Pru -
den te (SP), e es tão programados mais dois:
27/10 em Florianópolis (SC) e 10/11 em
Ma  naus (AM).
O curso foi muito bem organizado, com a
participação de mais de 70 colegas, sen do
a maioria composta por dermatologistas,
mas mantendo o ideal de ser multidiscipli -
nar e multicêntrico, fui informado que contá -
vamos também com a presença cirurgiões
oncológicos, cirur gi ões plásticos, oncologis-
tas clínicos e pa to logistas, e representan -
tes de 6 servi ços que tratam me la nomas.
Ouvi de vários participantes elogios à or -
ganização e o nível científico da progra-

mação, inclusive de uma colega do Rio de
Janeiro que se deslocou de sua cidade es -
pecificamente para participar deste curso.

■
Parabenizamos o Prof. Marcus Maia, sócio
fundador do GBM, pela excelência da pro-
gramação científica, o elevado nível das pa-
lestras do XIV World Congress on Skin Can -
cer realizado em São Paulo. Ouvi vários co -
legas elogiarem as discussões de ca sos clí -
nicos com a apresentação da derma tos co -
pia, microsco pia confocal e a histo pa to logia.
Enfim, ótima iniciativa desta Diretoria pela
realização dos Cursos de Atua li za ção em
Me lanoma e Dermatos co pia e por ter apoia-
do o XIV Con gres so Mun dial sobre Câncer
da Pele, on de o GBM cumpre o seu papel
de in formar e apoi ar iniciativas sobre
Mela noma.

■
Em tempo, o Dr. Alberto Wainstein presi-
dente da próxima Conferência Bra sileira
sobre Melanoma, que se rea li zará em 2013
na cidade de Belo Horizonte, nos informou
e pede a to dos os colegas que reservem a
data de 1 a 3 de agosto do próximo ano,
no Minas Centro, onde espera realizar um
grande evento.

Eventos com Elevado
Nível Científico

Mauro Enokihara

O Congresso Mundial de
Câncer de Pele, foi um gran-
de sucesso. Contou com a
organização conjun ta da
Socie dade Bra sileira de
Dermatolo gia (SBD), Socie-
dade Brasileira de Cirur gia
Derma tológica (SBCD), Hos-

pi tal AC Camargo e Grupo Brasileiro de Es -
tu dos do Mela noma (GBM). Neste evento
tivemos a oportunidade de mostrar os ob -
je tivos e ações do GBM para a preven ção
do melanoma e lançar a nos sa nova cam-
panha e o nosso novo logoti po, criados em
homenagem aos 15 anos de fundação. 

■
A nova campanha de prevenção do mela -
noma se inicia com folder informativo que
será disponibilizado para todos os sócios,
para que os mesmos possam distribuir pa -
ra os seus pacientes, e inclui orientações
sobre exposição e proteção so lar e como
reconhecer lesões suspeitas.

■
Temos ainda para o segundo semestre de
2012 a realização dos cursos itinerantes
em Florianópolis (outubro) e Manaus (no -
vembro). As nossas reuniões científicas
mensais continuam. A programação com-
pleta dos cursos e das reuniões está dis po -
nível em nosso site. Participe! Nas reuniões
científicas, sua participação pode ser tam-
bém via web.

■
A criação do novo logotipo inicia o proces -
so de renovação da comunicação visual
do GBM, que já pode ser vista aqui no Bo -
le tim e que continuará com a atua liza ção
do site e do protocolo de notificação do
me la noma.

■
Finalizo, lembrando a todos que em agos-
to de 2013 será realizada a 10ª Con ferência
Brasileira sobre Melanoma, em Belo Hori -
zonte. Reservem a data.

Ombudsman Presidente
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