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Presidente

Ombudsman

Por dentro do GBM

Francisco Belfort

Elimar Gomes
Foi com muita honra e
grande satisfação que
apresentei a minha Diretoria para a Gestão
2015/2017 do GBM na
Conferência em Goiânia.
Nos últimos 4 anos como tesoureiro e posteriormente como secretário tive a oportunidade de aprender muito trabalhando
com Bianca Soares de Sá e Alberto Wainstein e espero exercer a presidência do
GBM com empenho semelhante ao deles.
Temos grandes ideias e desafios ainda
maiores para elevar o GBM a um nível de
excelência que a medicina moderna exige.
Nos próximos meses, junto com a Comissão de Informática, composta pelos amigos André Molina, Eduard Brechtbühl e
Mariana Meireles, planejamos uma verdadeira “inclusão digital” para o GBM, criando aplicativo, conteúdo e interação para
mídias sociais, além da atualização do site
gbm.org.br.
Junto com João Duprat, presidente da
próxima Conferência, já iniciamos os preparativos para São Paulo 2017 com objetivo de manter a tradicional qualidade científica e comemorar os 20 anos do GBM.

Manteremos as Reuniões Científicas em
São Paulo, com o mesmo padrão, e retomaremos sua função original de promover a
formação de residentes e/ou jovens médicos. Já no próximo dia 12 de dezembro,
numa parceria inédita com o Curso de
Dermatoscopia do AC Camargo Cancer
Center, apresentaremos o “Aprendendo
Melanoma com Experts” no Centro de
Convenções Rebouças.
Por falar em parceria, esta será uma das
marcas da nossa gestão. Estaremos dedicados a possibilitar fusões com as diversas
sociedades de especialistas, visando otimizar a realização de eventos científicos, e
com a sociedade civil organizada para
ações e campanhas de prevenção. Os cursos itinerantes, muito bem executados na
última gestão, serão mantidos e tentaremos viabilizar a realização de simpósios
regionais.
Por fim, gostaria de agradecer a todos os
membros da Diretoria e Comissões pela
confiança e convidar a todos os sócios a
participar ativamente das atividades do
GBM e, sempre que possível, nos encaminhar dúvidas, críticas e sugestões para
que juntos possamos crescer e difundir o
conhecimento em melanoma no Brasil.

Primeiro, quero desejar os melhores votos
de sucesso à nova diretoria, presidida pelo
jovem amigo Elimar, que convidou-me
para fazer parte de seus colaboradores,
como ‘Ombudsman’. Não poderia deixar
de parabenizar também Alberto Wainstein e Flavio Cavarsan (e suas respectivas
diretorias) pelo magnífico trabalho exercido e excelência na realização da 11a Conferência.
Procurei ler as diferentes colunas dos
meus antecessores, para melhor entender
como colaborar e manter um padrão. Assim, acredito que a nova diretoria há de se
empenhar na continuidade do programa
dos cursos itinerantes, apoiar e participar
ativamente dos eventos realizados pelas
demais sociedades médicas, buscando
conscientizar a população e envidar esforços junto ao governo para que todo cidadão possa receber todos os avanços médicos dos últimos anos na área de diagnóstico e terapêutica do melanoma cutâneo.
Já dito pelo Gilles Landman, um dos pontos fortes para alavancar a posição do
GBM seria a publicação de dados estatísticos que pudessem realmente expressar
a realidade brasileira, de maneira uniforme. Quem sabe conseguiremos uma maneira realmente eficaz de conseguir essa
meta, tão almejada desde a fundação do
GBM!
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Editorial
Francisco Paschoal
É com grande satisfação
que início as atividades
de editor chefe do Melanoma, posto ocupado brilhantemente por meus
antecessores, desde 1998.
Rendo a minha homenagem a todos que me
precederam na condução do boletim e na
redação do seu editorial, fazendo do boletim uma referência científica do mais alto
grau, proporcionando aos leitores material de atualização de primeira linha sobre o
melanoma. Como sabemos, a informação
é a chave para a tomada das melhores
decisões, e não há dúvidas que o Boletim
cumpre este importante papel em benefício dos nossos pacientes.
Com a premissa de levar aos colegas tópicos de atualização sobre Melanoma, permitindo um maior intercâmbio multidisciplinar, contemplaremos nesta edição a 11a
Conferência Brasileira de Melanoma. Coube ao presidente da Conferência, Dr. Flávio Cavarsan, e ao presidente em exercício
do GBM na ocasião, Dr. Alberto Wainstein,
relatar o que representou o evento, os
destaques e as contribuições.
Apesar de todo o avanço ocorrido nas últimas décadas no diagnóstico do melanoma, infelizmente ainda chegam aos nossos ambulatórios pacientes com diagnóstico tardio, muitos inclusive já apresentando doença disseminada. Isso demonstra a
falta de informação do público leigo, a lacuna existente entre os centros de atenção primária e secundária no que tange ao
diagnóstico precoce. Cabe, portanto, uma
reflexão sobre o nosso papel na disseminação da informação à população e a todos os profissionais da área da saúde
visando o reconhecimento de lesões suspeitas e em fases iniciais.
Por último faço menção à eleição do Dr.
Elimar Gomes, desejando boa sorte a ele e
a sua diretoria na condução do GBM nos
próximos 2 anos e aproveito para agradecer a confiança na indicação da minha
pessoa para editor do boletim. Na verdade
trata-se de espaço que pertence a todos
os associados, onde contribuições e sugestões serão sempre bem vindas.

Conferência

Palmas para
a Conferência
Flavio Cavarsan
Gostaria de, em nome da
comissão organizadora
local, parabenizar toda a
família GBM pela 11ª
Conferência Brasileira sobre Melanoma, realizada
em agosto na capital goiana. Temos vários motivos para comemorar os dias de muito conhecimento científico, troca de experiências, bom ambiente social, proximidade
com patrocinadores, número de congressistas e legados para o futuro. Foram 113
apresentações, 51 palestrantes nacionais
e 4 internacionais, abordando epidemiologia, diagnósticos, terapêuticas, seguimento e prevenções no melanoma cutâneo. O evento contou ainda com 4 simpósios satélites e 6 cursos pré-conferência,
sendo a essência da proposta oferecida
aos palestrantes plenamente alcançada
com foco na prática do dia a dia do
melanoma, com muita sustentação científica nas discussões, que por sinal foram
frequentes e ótimas, possibilitadas pelo
rigor no cumprimento dos horários.
A qualidade dos cursos pré-conferência
atraiu desde o público jovem aos mais
experientes, que festejaram a conclusão
dos 6 cursos (melanoma essencial/22 participantes; tratamento cirúrgico/31 participantes; dermatoscopia básica/55 participantes; dermatoscopia avançada/62 participantes; tratamento clínico/37 participantes e patologia das lesões melanocíticas/22 participantes) com aprendizado
garantido pela excelência das palestras.
Os dois dias de conferência contaram com
23 apresentações com discussões de alto
nível, 4 grandes debates de assuntos controversos e polêmicos com interação da
plateia, 4 apresentações de casos selecionados entre 28 trabalhos de investigação
e 33 relatos de casos e 4 simpósios satélites com alto teor cientifico e ótimos palestrantes.
A conferência de Goiânia foi agraciada

com muita troca de experiências entre os
490 congressistas vindos de todos os cantos do Brasil e também estrangeiros do
Chile, Estados Unidos e Suíça, em meio
aos 19 expositores num clima de conforto,
descontração e alegria, regada por saborosos coquetéis e a grata surpresa de duas
apresentações artísticas irretocáveis da
cantora Carina Duarte.
O grande destaque para a quantidade de
participantes provenientes do estado de
São Paulo, dando uma pequena amostra da
grande presença de congressistas na Conferência de 2017, que será realizada em
São Paulo.
A multidisciplinaridade atraiu especialistas, acadêmicos e residentes de diversas
áreas: Dermatologia, Patologia, Oncologia
(Clínica e Cirúrgica), Cirurgia Plástica, Clínica, Cirurgia Geral, Cardiologia, Radioterapia, Biologia, Farmácia, entre outros.
Vale agradecer de público a enorme colaboração dos nossos apoiadores (Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade
Brasileira de Dermatologia-GO, Sociedade
Brasileira de Cirurgia Dermatológica, Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica,
Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, Sociedade Brasileira de Patologia, Sociedade Brasileira de Cancerologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Associação de Combate ao Câncer em Goiás e
Conselho Regional de Medicina de Goiás),
que deram a sustentação institucional para que a Conferência de Goiânia tivesse toda a credibilidade necessária, estreitando
as relações entre as especialidades afins.
Outra enorme satisfação foi presenciar
corredores com marcantes patrocinadores (Merck MSD, BMS Bristol Squibb,
Roche, Novartis, Zodiac, Emdutos, Bleymed, Hipermarcas, Cebrom, Unimed Goiânia, La Roche Posay, Biolab, Nitrospray,
CDI, Medpro, Livraria Lemar e Semi Joias),
que além de possibilitarem a realização do
evento, ofereceram conforto e beleza, com
estandes decorados, abrilhantando o es-
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paço reservado aos expositores.
Enfim, quem participou de 11a Conferência Brasileira Sobre Melanoma teve oportunidade de se atualizar de forma consistente na abordagem do melanoma e consolidar conceitos primordiais na doença.
Frente a uma neoplasia com incidência
crescente em várias partes do mundo e no
Brasil, restou claro a necessidade de avançarmos em dados epidemiológicos mais
robustos, com números de bases populacionais que reflitam com maior fidelidade
a realidade do melanoma no nosso país. O
melhor conhecimento da biologia molecular da doença e sua forma de progressão
nos apresentaram caminhos a serem percorridos na compreensão da melanogênese e detecção de futuros marcadores
tumorais que possam ter aplicabilidade
clínica diária. A constatação da dermatoscopia e mapeamento corporal total como
princípios basilares para o diagnóstico e
seguimento dos grupos de risco, não se
admitindo discutir melanoma sem o mínimo conhecimento destas propedêuticas,
que trazem no seu rastro, ainda que de
forma restrita a centros de estudo, a microscopia confocal com novos conceitos e

maior experiência e contribuição dos
especialistas nacionais.
Nas apresentações de tratamentos cirúrgicos foram levantadas questões controversas para um aprofundamento do debate e
fortalecimento de consensos como a manutenção das margens cirúrgicas como
são praticadas atualmente, indicações
para pesquisa de linfonodos sentinelas
inalteradas e a complementação da linfadenectomia após sentinela positivo como
preferível pela maioria dos especialistas.
As lesões subungueais iniciais continuam
gerando discussões interessantes entre a
conservação e amputação, bem como a
possibilidade de margens menores (0,5 cm)
e mesmo cirurgia de Mohs para os melanomas in situ, devendo o bom senso prevalecer nestas situações. Quanto aos tratamentos clínicos, sistêmicos e locais, muito
se avançou nos últimos anos e em Goiânia
o volume de informações sobre os novos
medicamentos trouxe a certeza de um futuro próximo muito mais promissor aos
pacientes com doença avançada, que passam a experimentar uma sobrevida maior
e melhor com as novas terapias (imunoterapias, terapias alvos e terapias locais).
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Este avanço no tratamento sistêmico nos
confronta com a necessidade de incluirmos um maior número de pacientes em
estudos cooperativos multicêntricos, bem
como auxiliar as autoridades para um
maior conhecimento dos novos tratamentos e maior acessibilidade aos medicamentos por parte dos usuários.
Termino este resumo do que foi a Conferência do Grupo Brasileiro de Melanoma
em 2015 com a certeza do dever cumprido e que avançamos no fortalecimento
institucional, científico, social e financeiro
do GBM. Gostaria de agradecer nominalmente a cada membro da equipe que se
entregou de corpo e alma durante meses
para que este fosse um evento inesquecível para todos nós, mas o espaço não permite. Fica aqui o meu muito obrigado a
cada um de vocês!!! Por último gostaria de
fazer uma referência especial à CLC Eventos (Sra. Conceição Sadriano) pela presteza nos serviços e grande dedicação dispensada ao nosso evento.
Muito obrigado e um ótimo final de ano
com muita saúde e paz e que 2016 seja
um ano de grandes e “imperdíveis” realizações.

Os destaques da Conferência
Alberto Wainstein
a

O sucesso da 11 Conferência Brasileira sobre
Melanoma confirmou
que o GBM é nacional. O
Dr. Flávio Cavarsan liderou a equipe que deixou
uma mensagem clara:
competência e dedicação podem dar ao Melanoma a importância que merece. Tivemos um grande público, extremamente qualificado e comprometido com o melanoma. Os principais especialistas que lideram a atenção
ao melanoma estavam presentes e puderam interagir e conhecer mais sobre temas
que fogem ao seu dia a dia.
Tradicionalmente a Conferência é estruturada em quatro pilares: a dermatologia
(diagnóstico precoce e prevenção), cirurgia (tratamento inicial e avançado), patologia (estadiamento histológico, molecular e prognóstico) e oncologia (tratamento
da doença metastática ou adjuvância). Digo pilares porque existem diversas áreas
de interposição que são dirigidas, não pela especialidade, mas pela competência
de fazer bem feito. Seguindo estes pilares,
os principais destaques foram:
Dermatologia – Progressivamente os diagnósticos dermatológicos não invasivos estão se tornando cada vez mais precisos. A
associação da avaliação clínica, dermatoscopia e incorporação da microscopia confocal na prática diária estão aumentando a
segurança com que se indicam cirurgias
ou acompanhamento, gerando menor estresse para os pacientes e equipe médica,
diminuindo o número de cirurgias desnecessárias e aumentando a precisão das
biópsias. O mapeamento corporal total
mostra-se cada vez mais uma ferramenta
de extremo valor, quando bem indicado e
executado. A apresentação e discussão de
casos clínicos foi um grande sucesso, pela
interação com a plateia e capacidade de
integrar imagens de maneira ilustrada e
dinâmica. Estas seções aproximam as inovações à realidade clínica e devem ser uma
tendência em eventos do GBM.
Cirurgia – A Biópsia do Linfonodo Sentinela (BLS) tem se firmado como um procedimento para estadiamento, ainda sem
impacto na sobrevida global, baseados
nos resultados do MSLT-1. Entretanto, pacientes com biópsia de linfonodo sentinela positivo têm benefício no controle
loco-regional da doença com a linfadenectomia radical. Mesmo sendo uma tendência em alguns centros, não existe
ainda segurança para não indicar a linfadenectomia em casos de BLS+. O diagnóstico do melanoma subungueal está ca-

da vez mais sistematizado e preciso. Entretanto, não existe consenso para o tratamento das lesões iniciais in situ. Tanto o
tratamento conservador como a amputação mostram riscos e benefícios, sendo a
experiência da equipe um grande diferencial nestes casos. A cirurgia para ressecção
de metástases foi muito discutida na
vigência dos resultados promissores da
imunoterapia. Apesar de cada vez menos
preconizada, a metastectomia tem resultados promissores quando bem indicada,
principalmente em doença loco-regional
avançada ou oligometástases tardias. Os
conceitos e aplicabilidade dos cuidados
paliativos em melanoma mostraram que,
mesmo quando a cura não é factível,
ainda pode-se fazer muito e beneficiar
pacientes e familiares, quando, em geral,
estes mais precisam e menos contam com
a equipe médica. Apresentar e discutir isso
no GBM é um grande ativo.
Patologia – O termo “lesão melanocítica
de comportamento incerto” engloba diversas lesões com laudos histopatológicos
complexos, com nomenclatura confusa e
conclusões inconclusivas. A Dra. Jane Messina propôs um modelo de classificação
baseado no comportamento biológico
destas lesões, gerando uma classificação
histopatológica/molecular sistematizada.
Caso os resultados de suas pesquisas se
confirmem, as lesões spitzoides seriam
classificadas de S1 (comportamento benigno) a S5 (comportamento maligno) e,
assim, o laudo poderia gerar um norteamento mais claro para o estabelecimento
de condutas clínicas e cirúrgicas. Foi discutida e reafirmada a importância da padronização do laudo histopatológico que define a conduta e prognóstico da maioria dos
pacientes. Principalmente em países como
o Brasil, onde os dados epidemiológicos
são imprecisos, esta padronização é responsabilidade não apenas do patologista,
mas de todos que lidam com melanoma.
Oncologia – O prognóstico de pacientes
com doença metastática ainda é reservado. Entretanto, a imunoterapia com inibidores do CTLA-4 gerando linfócitos mais
eficazes para reconhecer o melanoma e

anticorpos Anti-PD1 para otimizar a capacidade destes linfócitos em destruir as
células tumorais, tem trazido grandes esperanças. Uma década atrás, menos de
40% dos pacientes sobreviviam por um
ano. Atualmente 70 a 80% destes pacientes podem ter esta sobrevida com o bloqueio do PD-1 ou associação de inibidores
do BRAF + MEK. Uma proporção significativa dos pacientes com resposta inicial
completa com a imunoterapia sustentam
esta resposta por longos períodos. A cura
aplicada ao melanoma metastático ainda
não é uma realidade, mas começa a ser
aventada. Uma plataforma tecnológica
promissora apresentada foi o uso de agentes imunoativos com aplicação intralesional, para se gerar uma resposta local e
sistêmica. Todos os palestrantes foram
enfáticos no conceito vigente de que o diagnóstico precoce ainda é o mais efetivo.
Miscelânea – Os grandes debates foram
muito ricos, mesmo quando a conclusão
foi de que não existe consenso, caso dos
tratamentos adjuvantes para pacientes
operados com alto risco de recidiva. Mais
uma vez os temas livres e pôsteres mostraram que podemos ser geradores de ciência e inovações. O modelo de apresentação oral dos trabalhos premiados gerou
maior visibilidade e incentivos à participação. Os cursos pré-conferência mostraram maturidade e resolutividade.
Como ex-presidente do GBM e em nome
da 11ª CBM, cabe um esclarecimento. Muitos tiveram a impressão de que a atenção
dermatológica teve um espaço restrito.
Esta impressão deveu-se à comunicação
dias antes do evento sobre a impossibilidade do palestrante internacional com
maior foco em dermatologia e dermatoscopia, convidado com antecedência de mais
de um ano, de comparecer ao evento. Não
houve tempo hábil para convite de outro
profissional estrangeiro. Isso gerou menor
visibilidade, mas, felizmente, pôde ser
substituído por palestrantes que mostraram grande conhecimento e didática.
Por último, já convido a todos para a 12a
CBM a realizar-se em São Paulo, sob a liderança do Dr. João Duprat.
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