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Manteremos as Reuniões Científicas em
São Paulo, com o mesmo padrão, e reto ma -
remos sua função original de promover a
formação de residentes e/ou jovens médi-
cos. Já no próximo dia 12 de dezembro,
numa parceria inédita com o Curso de
Der matoscopia do AC Camargo Cancer
Cen ter, apresentaremos o “Aprendendo
Me lanoma com Experts” no Centro de
Con venções Rebouças. 
Por falar em parceria, esta será uma das
marcas da nossa gestão. Estaremos dedi-
cados a possibilitar fusões com as diversas
sociedades de especialistas, visando oti -
mi zar a realização de eventos científicos, e
com a sociedade civil organizada para
ações e campanhas de prevenção. Os cur-
sos itinerantes, muito bem executados na
última gestão, serão mantidos e tentare-
mos 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 encami -
nhar dúvidas, críticas e sugestões para
que juntos possamos crescer e difundir o
conhecimento em melanoma no Brasil.

Foi com muita honra e
grande satisfação que
apre sentei a minha Di -
re toria para a Gestão
2015/2017 do GBM na
Conferência em Goiânia.
Nos últimos 4 anos co -
mo tesoureiro e posteri-

ormente como secretário tive a oportu-
nidade de aprender muito trabalhando
com Bianca Soares de Sá e Alberto Wains -
tein 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 Comis -
são de Informática, composta pelos ami-
gos André Molina, Eduard Brechtbühl e
Mariana Meireles, planejamos uma verda -
deira “inclusão digital” para o GBM, crian-
do 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 pre -
parativos para São Paulo 2017 com objeti-
vo de manter a tradicional qualidade cien-
tífica e comemorar os 20 anos do GBM.

É com grande satisfação
que início as atividades
de editor chefe do Mela -
no ma, posto ocupado bri   -
 lhan temente por meus
antecessores, des de 1998.
Rendo a minha home-
nagem a todos que me

precederam na condução do boletim e na
redação do seu editorial, fazendo do bole-
tim uma referência científica do mais alto
grau, proporcionando aos leitores materi-
al de atualização de primeira linha sobre o
melanoma. Como sabemos, a informação
é a cha ve para a tomada das melhores
decisões, e não há dúvidas que o Boletim
cumpre es te importante papel em benefí-
cio dos nos sos pacientes.
Com a premissa de levar aos colegas tópi-
cos de atualização sobre Melanoma, per-
mitindo um maior intercâmbio multidisci-
plinar, contemplaremos nesta edição a 11a

Conferência Brasileira de Melanoma. Cou -
be ao presidente da Conferência, Dr. Flá -
vio Cavarsan, e ao presidente em exercício
do GBM na ocasião, Dr. Alberto Wainstein,
relatar o que representou o even to, os
des taques e as contribuições.  
Apesar de todo o avanço ocorrido nas últi-
mas décadas no diagnóstico do melano -
ma, infelizmente ainda chegam aos nos-
sos ambulatórios pacientes com diagnós-
tico tardio, muitos inclusive já apresentan-
do doença disseminada. Isso demonstra a
falta de informação do público leigo, a la -
cu na existente entre os centros de aten -
ção primária e secundária no que tange ao
diagnóstico precoce. Cabe, portanto, uma
reflexão sobre o nosso papel na dissemi-
nação da informação à população e a to -
dos os profissionais da área da saúde
visando o reconhecimento de lesões sus-
peitas e em fases iniciais.
Por último faço menção à eleição do Dr.
Eli mar Gomes, desejando boa sorte a ele e
a sua diretoria na condução do GBM nos
próximos 2 anos e aproveito para a gra -
 decer a confiança na indicação da mi nha
pes soa para editor do boletim. Na verdade
trata-se de espaço que pertence a todos
os associados, onde contribuições e suges -
tões serão sempre bem vindas. 

Gostaria de, em nome da
comissão organizadora
lo cal, parabenizar toda a
família GBM pela 11ª
Conferência Brasileira so -
bre Melanoma, realizada
em agosto na capital goi -
a na. Temos vários moti -

vos para comemorar os dias de muito co -
nhecimento científico, troca de experiên-
cias, bom ambiente social, proximidade
com patrocinadores, número de congres-
sistas e legados para o futuro. Foram 113
apresentações, 51 palestrantes nacionais
e 4 internacionais, abordando epidemi-
ologia, diagnósticos, terapêuticas, segui-
mento e prevenções no melanoma cutâ-
neo. O evento contou ainda com 4 simpó-
sios 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 cientí-
fica 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 par-
ticipan tes; tratamento cirúrgico/31 partici-
pan tes; dermatoscopia básica/55 partici-
pan tes; dermatoscopia avançada/62 parti -
ci pan tes; tratamento clínico/37 partici-
pan tes e patologia das lesões melanocíti-
cas/22 parti cipantes) 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 con-
troversos e polêmicos com interação da
plateia, 4 apresentações de casos selecio -
nados entre 28 trabalhos de investigação
e 33 relatos de casos e 4 simpósios saté li -
tes com alto teor cientifico e ótimos pales -
trantes.
A conferência de Goiânia foi agraciada

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 ‘Om budsman’. Não poderia deixar
de parabenizar também Alberto Wains -
tein e Flavio Ca varsan (e suas res pec tivas
diretorias) pelo magnífico traba lho exerci-
do e exce lência na realização da 11a Con -
ferência. 
Procurei ler as diferentes colunas dos
meus antecessores, para melhor entender
como colaborar e manter um padrão. As -
sim, acredito que a nova di retoria há de se
empenhar na continui dade do programa
dos cursos itinerantes, apoiar e participar
ativamente dos eventos realizados pelas
demais sociedades médicas, buscando
conscientizar a popula ção e envidar es for -
ços junto ao governo para que todo cida -
dão possa receber todos os avanços médi-
cos dos úl timos anos na área de diagnósti-
co e te ra pêutica do melanoma cutâneo.  
Já dito pelo Gilles Landman, um dos pon-
 tos fortes para alavancar a po sição do
GBM seria a publicação de dados estatís-
ticos que pudessem realmente ex pressar
a realidade brasileira, de maneira unifor -
me. Quem sabe conseguiremos uma ma -
neira realmente eficaz de conseguir essa
meta, tão almejada desde a funda ção do
GBM!  

com muita troca de experiências entre os
490 congressistas vindos de todos os can-
tos 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 sabo -
rosos coquetéis e a grata surpresa de duas
apresentações artísticas irretocáveis da
can tora Carina Duarte. 
O grande destaque para a quantidade de
participantes provenientes do estado de
São Paulo, dando uma pequena amostra da
gran de presença de congressistas na Con -
fe rência de 2017, que será realizada em
São Paulo.
A multidisciplinaridade atraiu especialis-
tas, acadêmicos e residentes de diversas
áreas: Dermatologia, Patologia, Oncologia
(Clínica e Cirúrgica), Cirurgia Plástica, Clí ni -
ca, Cirurgia Geral, Cardiologia, Radio tera -
pia, Biologia, Farmácia, entre outros.
Vale agradecer de público a enorme cola -
bo ração dos nossos apoiadores (Socieda -
de Brasileira de Dermatologia, Sociedade
Brasileira de Dermatologia-GO, Sociedade
Brasileira de Cirurgia Dermatológica, So -
cie dade Brasileira de Oncologia Clínica,
So ciedade Brasileira de Cirurgia Oncoló -
gica, Sociedade Brasileira de Patologia, So -
ciedade Brasileira de Cancerologia, Socie -
dade Brasileira de Cirurgia Plástica, Asso -
ciação de Combate ao Câncer em Goiás e
Conselho Regional de Medicina de Goiás),
que deram a sustentação institucional pa -
ra que a Conferência de Goiânia tivesse to -
da a credibilidade necessária, estreitando
as relações entre as especialidades afins.
Outra enorme satisfação foi presenciar
cor redores com marcantes patrocinado -
res (Merck MSD, BMS Bristol Squibb,
Roche, Novartis, Zodiac, Emdutos, Bley -
med, Hipermarcas, Cebrom, Unimed Goiâ -
nia, 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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da vez mais sistematizado e preciso. Entre -
tanto, não existe consenso para o trata-
mento das lesões iniciais in situ. Tanto o
tratamento conservador como a ampu ta -
ção mostram riscos e benefícios, sendo a
experiência da equipe um grande diferen-
cial nestes casos. A cirurgia para ressecção
de metástases foi muito discutida na
vigência dos resultados promissores da
imunoterapia. Apesar de cada vez me nos
preconizada, a metastectomia tem re sul-
 tados promissores quando bem indicada,
principalmente em doença loco-regional
avançada ou oli go metástases tardias. Os
conceitos e aplicabilidade dos cuidados
pa liativos 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 di -
ver sas lesões com laudos histopatológicos
complexos, com nomenclatura confusa e
conclusões inconclusivas. A Dra. Jane Mes -
sina propôs um modelo de classificação
baseado no comportamento biológico
destas lesões, gerando uma clas sificação
histopatológica/molecular sistematizada.
Caso os resultados de suas pesquisas se
confirmem, as lesões spitzoi des seriam
clas sificadas de S1 (comportamento be -
nig no) a S5 (comportamento ma lig no) e,
assim, o laudo poderia gerar um nortea-
mento mais claro para o esta be lecimento
de condutas clínicas e cirúrgicas. Foi discu-
tida e reafirmada a impor tância da pa dro -
nização do laudo histopatológico que de -
fine a conduta e prognóstico da maio ria dos
pacientes. Principal mente em países como
o Brasil, onde os dados epidemio ló gicos
são imprecisos, es ta padronização é res -
ponsabilidade não apenas do patologis ta,
mas de todos que lidam com me la noma.
Oncologia – O prognóstico de pacientes
com doença metastática ainda é reserva-
do. Entretanto, a imunoterapia com inibi -
dores do CTLA-4 gerando linfócitos mais
eficazes para reconhecer o melanoma e

anticorpos Anti-PD1 para otimizar a capa -
cidade destes linfócitos em destruir as
células tumorais, tem trazido grandes es -
pe ranças. Uma década atrás, menos de
40% dos pacientes sobreviviam por um
ano. Atualmente 70 a 80% destes paci en -
tes podem ter esta sobrevida com o blo-
queio do PD-1 ou associação de inibi dores
do BRAF + MEK. Uma proporção significa-
tiva dos pa ci en tes com resposta inicial
completa com a imunoterapia sustentam
esta resposta por longos períodos. A cura
aplicada ao melanoma me tas tático ainda
não é uma realidade, mas começa a ser
aventada. Uma plataforma tecnológica
promissora apresentada foi o uso de a -
gen tes imunoativos com aplica ção intrale-
sional, para se gerar uma res pos ta local e
sistêmica. Todos os pales tran tes foram
enfáticos no conceito vigen te de que o di -
agnóstico precoce ainda é o mais efetivo.
Miscelânea – Os grandes debates foram
mui to ricos, mesmo quando a conclusão
foi de que não existe consenso, caso dos
tratamentos adjuvantes para paci en tes
ope rados com alto risco de recidiva. Mais
uma vez os temas livres e pôsteres mos -
traram que podemos ser geradores de ci -
ên  cia e inovações. O mo  delo de apresen-
 tação oral dos traba lhos premiados ge rou
maior visibilidade e incentivos à par tici-
pação. Os cursos pré-conferência mos tra -
ram maturidade e resolutividade. 
Como ex-presidente do GBM e em nome
da 11ª CBM, cabe um esclareci mento. Mui -
tos tive ram a im pres são de que a atenção
dermatológica teve um espaço restrito.
Esta impressão deveu-se à comunicação
dias antes do evento sobre a impossibili-
dade do palestrante internacional com
maior foco em dermatologia e dermatos -
co pia, 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
vi sibilidade, mas, felizmente, pôde ser
subs   tituído por palestrantes que mos tra -
ram grande conhecimento e didática.
Por último, já convido a todos para a 12a

CBM a realizar-se em São Paulo, sob a li -
derança do Dr. João Duprat.

O sucesso da 11a Confe -
rên cia Brasileira sobre
Me lanoma confirmou
que o GBM é nacional. O
Dr. Flávio Cavar san lide -
rou a equipe que deixou
uma men sagem clara:
com petência e dedica -

ção po dem dar ao Melanoma a importân-
cia que merece. Tivemos um grande pú -
bli  co, ex tre mamente qualificado e com-
pro  metido com o melanoma. Os princi-
pais especialistas que lideram a aten ção
ao melanoma estavam presentes e pude -
ram interagir e conhecer mais sobre temas
que fogem ao seu dia a dia.
Tradicionalmente a Conferência é estrutu-
rada em quatro pilares: a dermato logia
(di ag nóstico precoce e preven ção), cirur-
gia (tratamento inicial e avançado), pato -
logia (estadiamento histológico, mo le cu-
lar e prognóstico) e oncologia (tratamento
da doença metastática ou adjuvância). Di -
go pilares porque existem diversas á reas
de interposição que são dirigidas, não pe -
la especialidade, mas pela compe tência
de fazer bem feito. Seguindo estes pilares,
os principais destaques foram:
Dermatologia – Progressivamente os diag-
nósticos dermatológicos não invasivos es -
tão se tornando cada vez mais precisos. A
associação da avaliação clínica, dermatos -
copia e incorporação da microscopia con-
 focal na prática diária estão aumentan do a
segurança com que se indicam ci rur gias
ou acompanhamento, gerando me nor es -
tresse para os pacien tes e equipe médica,
diminuindo o núme ro de cirurgias des ne -
cessárias e aumentando a precisão das
bió psias. O mapeamen to corporal total
mostra-se cada vez mais uma ferramenta
de extremo valor, quando bem indicado e
executado. A apre sentação e discussão de
casos clínicos foi um grande sucesso, pela
inte ração com a plateia e ca pacidade de
in tegrar imagens de ma nei ra ilustrada e
dinâ mica. Estas seções apro ximam as ino-
vações à realidade clínica e de vem ser uma
tendência em eventos do GBM.
Cirurgia – A Biópsia do Linfonodo Senti -
ne la (BLS) tem se firmado como um pro-
cedimento para estadiamento, ainda sem
impacto na sobrevida global, baseados
nos resultados do MSLT-1. Entre tan to, pa -
cientes com biópsia de linfonodo senti -
nela positivo têm benefício no controle
loco-regional da doença com a linfade -
nectomia radical. Mesmo sendo uma ten -
dência em alguns centros, não existe
ainda segurança para não indicar a lin-
fadenectomia em casos de BLS+. O diag-
nóstico do melanoma subungueal está ca -

Os destaques da Conferência
Alberto Wainstein

pa ço reservado aos expositores.
Enfim, quem participou de 11a Confe rên -
cia Brasileira Sobre Melanoma teve opor-
tunidade de se atualizar de forma consis-
tente na abordagem do melanoma e con-
solidar conceitos primordiais na doença.
Frente a uma neoplasia com incidência
crescente em várias partes do mundo e no
Brasil, restou claro a necessidade de avan -
çarmos em dados epidemiológicos mais
robustos, com números de bases popula-
cionais que reflitam com maior fidelidade
a realidade do melanoma no nosso país. O
melhor conhecimento da biologia molecu-
 lar da doença e sua forma de progressão
nos apresentaram caminhos a serem per-
corridos na compreensão da melanogê-
nese e detecção de futuros marcadores
tu morais que possam ter aplicabilidade
clínica diária. A constatação da dermatos -
copia e mapeamento corporal total como
princípios basilares para o diagnóstico e
seguimento dos grupos de risco, não se
admitindo discutir melanoma sem o míni-
mo conhecimento destas propedêuticas,
que trazem no seu rastro, ainda que de
forma restrita a centros de estudo, a mi -
croscopia confocal com novos conceitos e

maior experiência e contribuição dos
especialistas nacionais.
Nas apresentações de tratamentos cirúrgi-
cos foram levantadas questões controver-
sas para um aprofundamento do debate e
fortalecimento de consensos como a ma -
nu tenção das margens cirúrgicas como
são praticadas atualmente, indicações
para pesquisa de linfonodos sentinelas
inalteradas e a complementação da linfa -
denectomia após sentinela positivo como
preferível pela maioria dos especialistas.
As lesões subungueais iniciais continuam
gerando discussões interessantes entre a
con servação e amputação, bem como a
pos sibilidade de margens menores (0,5 cm)
e mesmo cirurgia de Mohs para os mela -
nomas in situ, devendo o bom senso pre -
va lecer nestas situações. Quanto aos trata-
mentos 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 fu -
turo próximo muito mais promissor aos
pacientes com doença avançada, que pas-
sam a experimentar uma sobrevida maior
e melhor com as novas terapias (imuno -
terapias, terapias alvos e terapias locais).

Este avanço no tratamento sistêmico nos
confronta com a necessidade de incluir -
mos um maior número de pacientes em
estudos cooperativos multicêntricos, bem
como auxiliar as autoridades para um
maior conhecimento dos novos tratamen-
tos e maior acessibilidade aos medica-
mentos por parte dos usuários.
Termino este resumo do que foi a Con -
ferência do Grupo Brasileiro de Melanoma
em 2015 com a certeza do dever cumpri-
do e que avançamos no fortalecimento
institucional, científico, social e financeiro
do GBM. Gostaria de agradecer nominal-
mente a cada membro da equipe que se
entregou de corpo e alma durante meses
para que este fosse um evento inesquecí -
vel para todos nós, mas o espaço não per-
mite. Fica aqui o meu muito obrigado a
cada um de vocês!!! Por último gostaria de
fazer uma referência especial à CLC Even -
tos (Sra. Conceição Sadriano) pela preste -
za nos serviços e grande dedicação dis-
pen sada 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” reali -
za ções.
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