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Atualização

Até 2010, a terapia de me -
lanoma metastático es ta-
 va restrita a quimiotera -
pia baseada em dacarba -
zina1 ou interleucina-22,3

em altas doses. Enquanto
a quimioterapia sempre
apresentou resultados de -

sapontadores, a interleucina beneficiava
um pequeno grupo de pacientes, mas
com uma promessa de potencial cura. En -
tretanto esta forma de imunoterapia sem-
pre foi muito restrita devido a sua toxici-
dade e complexidade logística.4

Em 2010, pela primeira vez surgia uma
nova modalidade de imunoterapia: ipilimu -
mabe.5 Este é um anticorpo monoclo nal
que tem como alvo o receptor CTLA4 do
linfócito, um modulador inibitório da res -
posta imune. Com o bloqueio deste sinal
inibitório, o que se conseguiu foi uma ati-
vação imune que permitiu uma reação do
sistema imune, oferecerendo aos pacien -
tes ganho de sobrevida que, em 20% dos
casos, chega a dez anos.5 Naquele mo men  -
 to, a imunoterapia deixava de ser uma
promessa ou algo que parecia ficção cien-
tí fica para a maioria dos serviços e se tor-
nava uma realidade passível do uso por
todos. O ipilimumabe inaugurou um gru -
po de medicações chamado inibidores de
checkpoints imunológicos.
Atualmente estamos em fase de incuba -
ção de duas novas drogas da família dos
inibidores de checkpoints imunológicos: ni -
volumabe e lambrolizumabe. Trata-se de
dois anticorpos, desta vez orientados para
o receptor PD-1 (programmed death-1).
Este receptor também tem como ativi-
dade fundamental a inibição da atividade
do linfócito. Esta é uma importante função
natural, porque participa dos mecanismos
para evitar auto-imunidade, entretanto o
câncer o usa como mecanismo de evasão
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do sistema imune. O PD-1 interage com
dois ligantes: o PD-L1 e PD-L2. Ambos es -
tão presentes nas células apresentadoras
de antígeno, mas o primeiro é detectado
em diversos tumores. A interação perma-
nente do PD1 com PD-L1 de linfócitos in -
fil trados no tumor leva estas células a um
estado de exaustão e inatividade perene.6

O bloqueio da interação com o receptor
PD1 leva a uma otimização da apresenta -
ção antigênica e a reversão deste estado de
exaustão linfocitária, o que permite a reto -
mada do combate imunológico ao tumor.
Os dados preliminares são entusiasman -
tes. Em estudos iniciais, de definição de do -
se, já se pode perceber que a taxa de res -
posta (proporção de paciente que têm re -
du ção das massas neoplásicas) é superior
a do ipilimumabe e o número de pacien -
tes vivos, com doença controlada ao final
de dois anos é da ordem de 40%. Ainda
que estes dados precisem de confirmação,
desde o primeiro momento, os bloquea -
dores de PD-1 já se mostraram importan -
tes para o desenvolvimento da terapia do
melanoma metastático.7-9

Mas, ainda assim, há diversas perguntas a
serem respondidas. Os inibidores de PD1
são de fato superiores ao ipilimumabe?
Tanto o nivolumabe e o lambrolizumabe
estão sendo avaliados em estudos rando -
mizados contra ipilimumabe em pacien -
tes que nunca receberam tratamento pré -
vio. Será que pacientes que receberam
ipilimumabe e tiveram progressão de do -
ença têm benefício do uso de alguma
destas drogas? O nivolumabe tem um es -
tu  do em andamento (mas com recruta-
mento encerrado), com participação de
cen tros brasileiros, neste cenário em que o
anti-PD1 é comparado à quimioterapia.
Ain da assim, dados preliminares de nivo -
lumabe e lambrolizumabe apontam na
direção de não haver resistência cruzada

Estamos vivenciando um
momento profícuo no tra -
tamento do melanoma. O
avanço no conhecimento
tem possibilitado o de sen-
 volvimento de novos me -
 dicamentos, com resulta-
dos preliminares promis-

sores, ampliando as perspectivas de tra -
tamento para os pacientes com melano -
ma metastático. Nesta edição, o Dr. Rafael
Schmerling aborda os mecanismos de
ação de duas novas drogas da família dos
inibidores de checkpoints imunológicos,
que se encontram em fase de incubação,
nivolumabe e lambrolizumabe. O Dr. Al ber -
to Wainstein também enfatiza as novas
perspectivas, mas acrescenta a preocu-
pação do GBM sobre a incorporação de
novas drogas e suas combinações estar
cada vez mais complexa e consequente-
mente mais cara, reforçando a necessi-
dade de se investir na prevenção e diag-
nóstico precoce do melanoma.
As Dras. Flávia Vasques Bittencourt e Ana
Carolina Leite Viana revisam a literatura e
levantam questões e respostas importan -
tes sobre o Nevo Melanocítico Congênito
Gigante (NMCG), que pode estar associa-
do a um maior risco de complicações, co -
mo o melanoma e a melanose neurocutâ -
nea, além de toda a dificuldade de inser -
ção social, pelos aspectos inestéticos com
que muitas vezes se apresentam.
O Dr. Gilles Landman, na coluna do Om -
buds man, ressalta a discrepância nas infor-
 mações atuais e a importância da partici-
pação adequada de todos no preenchi-
mento dos dados do Registro Brasileiro de
Melanoma, para que os dados represen-
tem efetivamente a realidade do melano -
ma no Brasil, permitindo ao GBM e outras
entidades interessadas, a condição e res -
ponsabilidade de propor estudos e ações
de prevenção primária e secundária.
Gostaria de lembrar também da abran -
gên cia nacional do nosso Boletim, sendo
importante contar com a participação de
colegas de todos os estados, permitindo
uma visão realmente efetiva da realidade
do melanoma no Brasil. Fica aqui o convite:
mande seu artigo para boletim@gbm.org.br.

Bloqueadores de PD1: 
a nova geração 
de imunoterapia

Rafael Schmerling



IMPORTANTE

O GBM está fazendo o recadastramento de TODOS os sócios.
Acesse o site www.gbm.org.br e atualize suas informações 

para continuar recebendo os comunicados e o Boletim Científico.

Gilles Landman

Ombudsman

Há alguns dias, em discus -
são de uma tese de mes -
trado que continha avalia -
ções sobre a distribuição
dos melanomas, houve
uma discussão muito pro -
fí cua sobre a representati -
vidade dos dados do GBM.

Quando analisamos a distribuição dos da -
dos em elaboração para publicação, ob -
ser va-se que a maioria dos registros de
melanoma RBM provém de serviços das
regiões sul e sudeste, especialmente da -
queles que atendem uma classe de indiví-
duos com maior acesso à rede privada de
saúde, com raras exceções.
Por outro lado, quando se analisam as
estatísticas de serviços públicos do país
em geral e/ou de regiões norte e nordeste,
observa-se uma tendência a encontrar
me lanomas mais espessos, portanto tar-
diamente diagnosticados, além de consta -
tar uma frequência mais alta de mela no -
mas do tipo acral-lentiginoso, em detri-
men to dos demais tipos (extensivo ou dis-
seminativo superficial, nodular e lentigo
malig no melanoma).
Apenas por curiosidade, comparamos a
frequência de melanomas acrais relatados
pelo Instituto Nacional de Saúde (NIH-
EUA), no banco de dados (não publicado)
do GBM e da UNIFESP (tese de mestrado
defendida por Fernando Cintra Lopes Ca -
rapeto), as proporções são as seguintes,
respectivamente: <5%, 7,5% e 27%. Há re -
la tos de uma frequência acima de 30% em
Manaus. O que influencia esta variação de
frequência?
Considerando a miscigenação intensa da
po pulação brasileira e os aspectos sócio-
eco nômicos da prevenção na saúde na cio -
nal, estas observações não deveriam cau  sar
surpresa. Preocupa mesmo é que a aná lise
de nossos bancos de dados parece não re -
presentar de fato o melanoma no Brasil. 
Portanto, é imperativo refletir e buscar so -
lu ções práticas para ações que permitam
traçar este perfil. Tanto o registro brasi leiro
de notificação (simplificado) quanto o re gis -
tro brasileiro (mais comple xo) de me l a no -
ma do GBM atenderiam a esta finalidade.
Se tivermos a força de buscar estes dados
e traçar uma radiografia da doença, ex -
pressa em números fidedignos, podere-
mos chamar para o GBM e para todas as
entidades interessadas, a responsabilida de
de propor estudos e, sobretudo, de ações
concretas de prevenção primária e secun -
dária para esta doença tão devastadora.
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entre os dois mecanismos de ação.9-10

Quão importante é a presença do ligante
PD-L1 no tumor para a atividade dos anti-
PD1? Todos estudos em andamento estão
levando esta questão em conta, já que os
dados iniciais sugerem que a expressão
por imunohistoquímica do PD-L1 con-
tribui, mas não é essencial.8 Ainda assim, a
quantificação deste benefício é essencial
para que se trace uma estratégia de uso.
Existe sentido em combinar inibidores de
PD-1 e CTLA4? Em 2013, no congresso
anual da ASCO (American Society of
Clinical Oncology), foi apresentado o
primeiro estudo de fase 1 com a combi-
nação de ipilimumabe e nivolumabe. Mais
uma vez, houve grande entusiasmo com
os resultados, sobretudo pela possibili-
dade de termos próximo de 60% de
pacientes vivos ao final de dois anos.11 Esta
estratégia também está sendo avaliada em
um estudo randomizado, em compa ra ção
com nivolumabe isolado e ipilimu mabe
isolado. Além da eficácia, a toxicidade e o
custo são importantes preocupações.
Além dos inibidores de CTLA4 e PD-1, os
ini bidores de PD-L1 são uma nova pro -
mes sa nesta família de drogas. Com um
desenvolvimento mais inicial, o racional
para o desenvolvimento desta estratégia é
tentar atingir o mesmo resultado do blo-
queio pelo inibidor de PD-1, com menor
toxicidade. Porém temos que aguardar
este desenvolvimento.12

Além deste empolgante e complexo ce -
nário que se apresenta na imunoterapia,
segue em paralelo o desenvolvimento das
drogas alvo, contra BRAF, MEK, NRAS e c-
KIT entre outros alvos que estão sendo
estudados. E como todas estas alternati-
vas serão colocadas à disposição dos
pacientes é algo que está por ser respon-
dido.13-18

Por fim, depois de anos de marasmo no
cenário científico do melanoma, iniciou-se
um processo de descobertas sem volta.
Mais do que novas drogas, conceitos
novos que abrem portas a cada dia para
novas perspectivas. Os inibidores de PD-1
são a nova conquista que esperamos ter
no Brasil nos próximos anos, a depender
dos resultados que são aguardados ansio -
samente.

Referências bibliográficas
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ma ocorre principalmente no sistema ner-
voso central (SNC), configurando a mela -
no se neurocutânea.

O que é melanose neurocutânea?

A melanose neurocutânea é caracterizada
pela presença de um NMCG ou de múlti-
 plos (três ou mais) NMC de pequeno/médio
tamanho, acompanhados por proliferação
melanocítica benigna e/ou maligna nas
leptomeninges. Sua incidência não é mui -
to precisa, mas pode ocorrer em até 10%
dos pacientes portadores de NMCG. Indi -
víduos com lesões localizadas na cabeça,
no pescoço e na região paravertebral pa -
re cem estar sob maior risco de acometi-
mento neurológico, assim como aqueles
pacientes com numerosas lesões satélites.
A melanose neurocutânea pode ser sin-
tomática (os sinais e sintomas decorrentes
de hipertensão craniana surgem usual-
men te nos primeiros anos de vida e tem
prognóstico reservado), ou assintomática
(há depósito de melanina nas lepto me -
ninges sem sintomatologia clínica e tem
prognóstico ainda incerto).

Quando e como investigar 
a melanose neurocutânea?

Sua investigação tem sido indicada prefe -
rencialmente em pacientes com sintomas
neurológicos. Naqueles assintomáticos, tem
sido realizada mais dentro do contexto de
pesquisa. É indicada ainda naqueles can-
didatos a cirurgias extensas de remo ção
da lesão cutânea, situação em que é im -
por tante excluir o acometimento neuroló -
gico.
O melhor método é a ressonância nuclear
magnética do cérebro, com contraste de
gálio. Deve ser realizada precocemente já
que o processo de mielinização prejudica
a visualização da melanina.

Qual a melhor conduta 
em um paciente com NMCG?

O manuseio de um paciente portador de
NMCG envolve decisões complexas, e é
por regra, desafiador. Embora o ideal seja
a remoção cirúrgica, considerando o risco
de malignização e o seu aspecto frequen -
temente desfigurante, nem sempre esta é
factível.
Quando a opção for pela remoção do
nevo, lembrar que esta pode ser dificulta-
da pela peculiaridade histopatológica do
NMCG  de ter células névicas situadas mais
profundamente na pele, podendo atingir
até mesmo a fáscia muscular. Considerar
também que mesmo uma remoção com-
pleta do nevo não previne o desenvolvi-

Embora o nevo melanocítico congênito
gigante (NMCG) seja o menos frequente
en tre os nevos congênitos, desperta gran -
de interesse médico por estar associado a
um maior risco de complicações como o
melanoma e a melanose neurocutânea,
entre outras, assim como por seu caráter
frequentemente desfigurante. Abaixo se -
guem alguns questionamentos comuns
sobre esta entidade:

Quando o nevo melanocítico 
é considerado gigante?

Embora a literatura seja repleta de distin-
tos parâmetros para definir uma lesão co -
mo gigante (quando ocupa a maior parte
de determinada área anatômica, como a
face ou as mãos; > 1% da superfície corpo-
ral; maior do que a  palma da mão quando
na cabeça ou no pescoço, duas vezes o
tamanho de uma palma nas outras áreas
anatômicas;  ≥900cm2, etc), a classificação
mais utilizada é a proposta por Kopf et al,
que categoriza os nevos melanocíticos
con gênitos (NMC) conforme o maior diâ -
metro alcançado na vida adulta em pe -
que no (<1,5cm), médio (1,5cm a 19,9cm) e
grande ou gigante (≥20cm). 
A relevância da classificação do NMC
quan to ao seu tamanho deve-se ao fato
dos riscos de desenvolvimento de mela -
no ma e de outras complicações serem
proporcionais à dimensão do nevo. A
padronização da classificação do NMC é
essencial para a comparação entre os
diversos estudos.

Como saber se um nevo na criança
pode ser considerado gigante?

Como a classificação é baseada nas di -
mensões que o NMC atinge na vida adul-
ta, e como sabemos que há um aumento
na dimensão do nevo proporcional ao
crescimento da criança, torna-se impres -
cindível a existência  de métodos que nos
permitam estimar o tamanho que um
NMC presente na infância alcançará na
vida adulta. Para fins práticos, qualquer
lesão presente no corpo do recém-nasci-
do > 7 cm no seu maior diâmetro, e > 11 cm,
quando localizada na cabeça, alcançará 20
cm na vida adulta, e pode ser considerada
como NMCG.

Como é o seu aspecto clínico? 

Clinicamente se caracteriza por uma varie -
dade de cores com predomínio dos tons
de marrom e preto, superfície irregular, ru -
gosa, e hipertricose. O NMCG pode ocor-
 rer em qualquer área anatômica, embora
tenha o tronco como localização preferen-

Nevo melanocítico congênito gigante
Flávia Vasques BittencourtA / Ana Carolina Leite VianaB

A. Dermatologista. Profa Associada Doutora da Faculdade de Medicina da UFMG
B. Dermatologista. Mestre em Medicina pela UFMG e voluntária do Hospital das Clínicas da UFMG 

cial.  Cerca de 80% dos pacientes apresen-
tam lesões menores, dispersas no tegu-
mento e conhecidas como NMC satélites. 
Pápulas e nódulos são frequentemente
encontrados no NMCG, podendo estar
presentes tanto ao nascimento como no
decorrer da evolução natural do nevo.
Usualmente apresentam consistência elás-
 tica, medindo de poucos milímetros a vá -
rios centímetros, têm crescimento lento e
são assintomáticos. Pápulas e nódulos
mais endurecidos e aderidos devem levan-
 tar a suspeita de malignização.

Qual o risco de malignização?

É consenso que o NMCG é uma lesão pre-
cursora de melanoma. A magnitude de tal
risco, entretanto, permanece controversa,
principalmente devido às inúmeras difi-
culdades metodológicas encontradas na
sua quantificação. O risco tem sido repor-
tado entre 2,3% e 10%. Ou seja, a maioria
dos indivíduos que apresentam NMCG
não desenvolve melanoma no decorrer de
sua vida. O melanoma pode ocorrer tanto
na pele como em sítios extracutâneos.

Quais os pacientes com 
maior risco de malignização?

Os pacientes com nevos em localização
axial (tronco, cabeça/pescoço), com  nume -
rosas lesões satélites e aqueles com nevos
de grandes dimensões (>40cm, calção de
banho) constituem o grupo de maior risco
de malignização. 

Quando e onde o melanoma ocorre?

A transformação maligna do NMCG, em
geral, ocorre precocemente na vida, sen -
do 55% nos primeiros cinco anos de vida,
e 70% antes da puberdade. Tem um com-
portamento, portanto, distinto dos NMC
pequenos e médios que tendem a malig-
nizar mais tardiamente na vida, após a
puberdade.
Quando na pele, o melanoma tende a
ocorrer mais nas áreas centrais do nevo,
próximo à linha média. Em cerca de 2/3
dos pacientes, tem uma origem não-epi -
dérmica o que culmina em uma detec ção
tardia e prognóstico reservado. Nesta situ-
ação, a primeira evidência de degenera -
ção maligna pode ser um nódulo ou uma
massa palpável dentro do NMCG, ou
mesmo a presença de doença metastáti-
ca. Os critérios clínicos usuais do ABCD (as -
simetria, bordas irregulares, cor hetero gê -
nea e diâmetro > 6 mm) utilizados para o
diagnóstico do melanoma não são con-
fiáveis e aplicáveis ao NMCG. 
Quando em sítio extracutâneo, o melano -
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Felizmente as notícias
sobre o melanoma são
muitas e boas. O GBM
está se modernizando
para melhor atender as
expectativas e deman-
das dos associados, paci -
entes e familiares. Esta -

mos iniciando o processo de recadastra-
mento, onde a população poderá localizar
um membro do GBM em sua região de
acordo com a especialidade desejada.
Ajude-nos a tornar o GBM cada vez
melhor e maior fazendo seu recadastra-
mento e mandando sua sugestão para
gbm@gbm.org.br

n 

Estamos preparando e programando mui -
tos cursos itinerantes do GBM para este
ano. Caso exista demanda e interesse em
ter um curso em sua região, veja no site do
GBM (www.gbm.org.br) o edital de como

podemos ajudá-lo a viabilizar este curso, e
não hesite em nos contatar.

n 

As perspectivas para pacientes com me la -
noma metastático continuam melhoran do.
Novos medicamentos e conhecimentos
ino vadores estão sendo incorporados cons -
tantemente. Para uma doença em que
não existia tratamento eficaz quan do me -
tastática, a incorporação de novas drogas
e suas combinações estão cada vez mais
complexas e consequentemente mais ca -
ras. Isso tem gerado grande preocupação
entre os gestores e reguladores de aten -
ção privada e pública à saúde. Essa inqui-
etação reforça ainda mais um dos maiores,
se não o maior, objetivo do GBM, que é
investir na prevenção e diagnóstico pre-
coce do melanoma. Estas ainda são as for-
mas mais simples, menos onerosas e certa-
 mente mais efetivas de se conseguir a cura.
Nós e o GBM podemos fazer a diferença.

Por dentro do GBM
Alberto Wainstein

Presidente

mento de melanoma, já que este pode
surgir em sítios extracutâneos. Como o ris -
co para o melanoma é maior nos pri mei -
ros cinco anos, a maioria dos autores indi-
ca a cirurgia precocemente na infância (a
partir dos seis meses de idade, quando o
risco anestésico fica menor).
Quando a opção for pelo acompanha -
men to, é preciso atenção na palpação da
lesão, já que muitas vezes a evidência de
malignização é traduzida pelo surgimento
de nodulações, geralmente mais endure-
cidas e com crescimento rápido. A derma -
toscopia apresenta limitações, pois a visu-
alização das estruturas dermatoscópicas
fica prejudicada devido à localização mais
profunda das células névicas no NMCG. 
Não há uma conduta dogmática na abor-
dagem do NMCG, que deve ter caráter
multidisciplinar e ser individualizada para
cada paciente, com as dificuldades sendo
compartilhadas com a família. 
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