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Curso de Atualização em 
Melanoma viaja o país

 A nova versão dos cursos itinerantes do GBM passa por diversas 
regiões do país levando conhecimento multidisciplinar, condutas 

padronizadas e debates relevantes.
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Editorial

O melanoma é seguramente um dos tumores mais 
estudados pela comunidade científica. Haja vista o 
número de publicações citadas no PubMed, mais de 

100 mil. Entretanto, isso não significa que todas as ques-
tões sobre o melanoma já foram respondidas. Pelo contrá-
rio, ainda pairam inúmeras polemicas e controvérsias so-
bre esta enigmática neoplasia.

Dentre elas encontra-se a relação entre o melanoma 
e a gestação. São muitas as dúvidas existentes que vem a 
tona no dia a dia dos nossos consultórios. Questões que 
angustiam nossos pacientes e que temos dificuldades em 
responder. Nesse contexto, o artigo Melanoma e Gestação 
procura de forma objetiva auxiliar nas respostas, a luz do 

conhecimento atual, de questões que, com certa frequên-
cia, nos perguntam. 

Como vemos também pela quantidade de publica-
ções no PubMed, o conhecimento adquirido sobre o me-
lanoma caminha a passos largos, sobretudo, referente 
as novas drogas para o seu combate. Destaca-se neste 
aspecto a matéria sobre as novidades do último Meeting 
da American Society of Clinical Oncology, de autoria dos 
renomados colegas Antônio Buzaid e Rafael Schmer-
ling. Vemos cada vez mais o desenvolvimento de novas 
estratégias terapêuticas visando o controle da doença 
metastática e melhora da qualidade de vida dos nossos 
pacientes. l

por Francisco Paschoal
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Melanoma e Gestação: 
Uma revisão objetiva

•  Dra. Carla Rebello
Médica especializanda em dermatologia do Serviço de 

Dermatologia da Faculdade de Medicina do ABC.

•  Dr. Francisco Macedo Paschoal
Professor Assistente de Dermatologia da Faculdade de 

Medicina do ABC. Coordenador do ambulatório de Melanoma e 
Lesões pigmentadas do Serviço de Dermatologia da Faculdade 
de Medicina do ABC.

Quando nos deparamos com doenças durante a gestação 
alguns protocolos e tratamentos tendem a ser modificados e 
rediscutidos, principalmente quando se trata de neoplasias 
malígnas. Nesse sentido, optamos por realizar uma revisão dos 
principais questionamentos, diante de uma paciente gestante, 
sobre um dos tumores malignos cutâneos mais relevantes em 
termos de freqüência e prognóstico, o melanoma.

O melanoma representa apenas 4% de todas a neopla-
sias malignas da pele, apesar disso, é a primeira causa de morte 
por doenças da pele e por cerca de 80% das mortes por tumo-
res de pele.

Qual a freqüência do melanoma na gestação?
O melanoma é um dos tumores mais freqüentes na gesta-

ção correspondendo a 8% segundo Alexander et al. Entretanto, 
estudos mais recentes afirmam que o melanoma seria o tumor 
maligno mais comum encontrado durante a gravidez, corres-
pondendo a 31% de todas as neoplasias malignas diagnostica-
das, inclusive relatam incidência de aproximadamente 3,3% de 
melanoma durante a gravidez entre mulheres de 16 a 49 anos 
de idade.

A gestação interfere no curso clínico e prognóstico 
do melanoma?

Na literatura alguns trabalhos publicados relatam uma 
influência desfavorável da gestação no prognóstico do melano-
ma, sendo demonstrado menores intervalos livres de doença, 
melanomas diagnosticados em estágios mais avançados e com 
perfil mais agressivo o que reduziria a sobrevida nessas gestan-
tes. Foi relatado, inclusive, que alguns nevos displásicos teriam 
tendência a transformação malígna mais rápida.

Quando casos de melanoma em gestantes e não-
-gestantes foram pareados de acordo com espessura, faixa 
etária, localização, entre outros fatores, demonstrou-se  au-
mento da espessura tumoral durante a primeira condição. 
Tal fato foi justificado pelo aumento de fatores de cresci-
mento circulantes que estimularia o crescimento mais rá-

pido do melanoma. Outra explicação mencionada seria o 
reconhecimento tardio do melanoma.

Um estudo que reafirma tal hipótise seria o de Khosro-
tehrani et al., o qual demonstrou que a gravidez resulta em um 
aumento da linfangiogênese e, conseqüentemente, a incidên-
cia de metástases em ratas. A explicação para esta alteração 
consiste no fato de que, durante a gestação das ratas, foi obser-
vado aumento da expressão do “fator de crescimento endote-
lial vascular A” (VEGF A) bem como níveis de RNA e proteínas. 

Miller et al. obteve em sua pesquisa melanomas mais 
avançados em grávidas do que no grupo controle. Além disso, 
Stensheim et al. e Miller et al. encontraram taxa de mortalidade 
maior no grupo das grávidas com relação a não-grávidas.

Em contrapartida, a partir de 1990, outros trabalhos bem 
conduzidos demonstraram que a gravidez não desfavorece o 
prognóstico do melanoma localizado estagio I-II, assim como 
não modifica a sobrevida, tipo histológico, local da lesão pri-
mária e nem curso clínico em comparação com não-grávidas. 
Portanto, assim como na população geral, o prognóstico de-
penderia principalmente da espessura tumoral e presença ou 
ausência de ulceração. 

No estudo de Karagas et al. realizado em 2006, foram 
analisados 10 estudos de caso-controles totalizando 5590 
mulheres (2391 casos e 3199 controles) em que era avaliado o 
efeito da gravidez no risco de desenvolvimento de melanoma, 
sendo concluído que não haveria relação entre esses fatores.  

Há diminuição do intervalo livre da doença  
em gestantes?

Segundo evidências recentes, não há diferença entre o 
intervalo livre da doença, bem como na taxa de sobrevivência 
entre grávidas e não-grávidas para aquelas em estágios I e II. 

Em contrapartida, em outros dois estudos anteriores, foi 
relatado uma diminuição da sobrevida do intervalo livre sem 
doença e também um maior número de metástase linfonodal 
como forma de recorrência em grávidas comparado a não-ges-
tantes.

Existe transmissão vertical do melanoma e quais 
suas conseqüências possíveis? 

A transmissão vertical pode ocorrer raramente, entre-
tanto, o melanoma representa a neoplasia maligna que mais 
causa metástase para feto e placenta.  Em seu estudo Ale-
xander et al. evidenciou 87 casos de metástase placentária e 
fetal nestes últimos 140 anos, sendo que 31% se tratava de 
melanoma. Além disso, foi estimado que apenas 25% dos fe-

por Dra. Carla Rabello de Freitas e Dr. Francisco Macedo PaschoalATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA
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tos seriam acometidos em caso de envolvimento placentário. 
A consequência mais freqüente no caso de acometi-

mento placentário seria a prematuridade e, no comprometi-
mento fetal, os órgãos mais freqüentemente atingidos seriam 
a pele e o fígado causando morte intrauterina ou neonatal em 
80% dos casos. 

Entre 1918 a 2006, foram relatados 30 pacientes com 
melanoma metastático:

• 27 à Metástase placentária 
• 7 à Comprometimento fetal
Todas as mães faleceram após o parto e os conceptos que 

desenvolveram melanoma metastático tiveram curta sobrevida 
(entre 11 dias e 8 meses de idade). 

Quando comprovado a metástase placentária sem aco-
metimento fetal, deve-se acompanhar a criança por no mínimo 
2 anos realizando exame físico, avaliação da função hepática, 
desidrogenase lática e radiografia torácica. 

Existe alguma recomendação para avaliação das 
gestantes com melanoma?

Em geral, a avaliação do melanoma é semelhante nas 
gestantes e o tratamento deve corresponder aos diferentes 
estágios da doença. Entretanto, algumas precauções devem 
ser tomadas ao solicitar os exames pré-operatórios e de ras-
treio de metástases.

Melanomas localizados devem ser retirados de acordo 
com a margem recomendada sob anestesia local, sendo a lido-
caína a substância considerada mais segura. 

A biópsia de linfonodo sentinela é ainda motivo de de-
bate, uma vez que apesar de fornecer informações a respeito 
do estágio da doença, infelizmente ainda não foi comprova-
do sua importância diante da sobrevida dos pacientes. Além 
disso, o método mais seguro deste procedimento em ges-
tantes ainda não foi estabelecido, sendo que alguns serviços 
defendem a utilização de rádio-marcadores (tech-netium Tc 
99m sulfur-colloid), outros utilizam o azul patente e até a 
associação de ambos. 

Schwartz et al. mostrou que o método com azul patente 
está associado com risco de anafilaxia entre 0,7%-1,1%. Em 
contrapartida, o método com rádio-marcadores poderia estar 
relacionado com teratogenicidade, apesar da radiação emana-
da ser abaixo de 50mGy. 

Neste sentido, em mulheres no segundo e terceiro tri-
mestre de gestação, recomenda-se postergar a realização da 
biópsia de linfonodo sentinela se o tumor foi retirado com mar-
gens livres e a paciente em seguimento regular. 

Com relação aos demais exames de imagem, a radio-
grafia de tórax, com devida proteção abdominal, pode ser 
realizada para rastreio de acometimento pulmonar. A tomo-
grafia estaria contraindicada pelo emissão de altas doses de 
radiação que poderia atingir o feto. A ressonância magnéti-
ca possui um nível de segurança maior, contudo no primeiro 
trimestre a radiofrequência poderia causar aquecimento do 

tecido fetal e o som extremamente elevado, levaria a perda 
de audição de altas frequências. 

Quanto tempo a paciente deve aguardar para en-
gravidar após o tratamento do melanoma? 

Este intervalo de tempo ainda é discutível e deve ser ba-
seado principalmente no alto risco de recorrência, na idade da 
paciente e no desejo da gravidez. 

Recomenda-se evitar por pelo menos 2 anos no caso 
de lesões com espessura >1,5 mm (risco inerente e mode-
radamente alto de desenvolvimento de metástases ocultas) 
e, por pelo menos 5 anos no caso de alto risco de doença 
sistêmica (doença linfonodal). Ao passo que mulheres com 
melanoma superficial (baixo risco de metástase) não neces-
sita aguardar para engravidar.

Durante a gestação pode haver diversas alterações 
cutâneas fisiológicas. Como diferenciá-las das 
lesões patológicas?

Nevos Melanocíticos podem apresentar modificações fi-
siológicas durante a gravidez incluindo:

• Escurecimento
• Diminuição da espessura 
• Aumento do número 
• Aumento do tamanho (especialmente em áreas que so-

frem expansão cutânea como na região abdominal)
• Aumento da vascularização
• Desenvolvimento e rede pigmentar e glóbulos
Entretanto, qualquer lesão que apresente alteração su-

gestiva de transformação malígna deve ser biopsiada. 
Ex: 

• Pigmentação atípica (atypical pigmented network)
• Véu azulado (blue-whitish veil) 
• Atipia vascular (atypical vascular pattern) 
Gestantes com Síndrome do Nevo Displásico devem rece-

ber acompanhamento diferenciado?
Pacientes com Síndrome do Nevo Displásico devem 

ser acompanhados com dermatoscopia no início da gesta-
ção e a cada 3 meses. 

Existe algum risco entre o uso de contraceptivos  
e melanoma?

Na literatura, tal associação é ainda discutível pois, ape-
sar de vários estudos mostrarem que o uso de contraceptivo 
oral não aumenta o risco de melanoma, não existe evidência se 
haveria um aumento do risco de recidiva em paciente já diag-
nosticadas com melanoma. O mesmo raciocínio poderia ser es-
tendido a terapia de reposição hormonal. l

Use o seu leitor de código QR e 
veja as referências bibliográficas.



www.gbm.org.br

Novidades da ASCO 2016 

• Rafael Aron Schmerling 
Oncologista Clínico
Centro Oncológico Antonio Ermírio de Moraes

•  Antonio C. Buzaid 
Oncologista Clínico
Centro Oncológico Antonio Ermírio de Moraes
Hospital Israelita Albert Einstein

No encontro da Sociedade Americana de Oncologia Clínica 
(ASCO) em 2016, as novidades no cenário do melanoma 
se concentraram, em especial, nas atualizações dos im-

portantes dados dos tratamentos que já vinham se estabele-
cendo. No cenário da imunoterapia tivemos a atualização do 
estudo KEYNOTE 001, em que se avaliou o uso de pembrolizu-
mabe em diversos regimes e doses. A importância deste dado 
mais recente é que, com três anos de atualização, a sobrevida 
destes pacientes está em torno de 40%: resultado muito pa-
recido com os dados de fase 1 do nivolumabe, apresentado na 
AACR, outro congresso de 2016. Com taxas de resposta e sobre-
vida livre de progressão similares, a impressão de que o impac-
to destas drogas é muito similar persiste. Outro estudo atuali-
zado foi o KEYNOTE 006 em que se comparou pembrolizumabe 
com ipilimumabe. O inibidor de PD-1 (pembrolizumabe) ainda 
se mantem superior, como na primeira publicação, reforçando 
o conceito que a eficácia dos inibidores de PD-1 é melhor que a 
dos inibidores de CTLA-4.

Os dados do estudo CHECKMATE 067, inicialmente apre-
sentados em 2015, foram reapresentados e, da mesma forma 
que no ano anterior, a sobrevida global não foi apresentada. 
O benefício de sobrevida livre de progressão, com 18 meses 
de seguimento, continua favorecendo o braço da combinação 
(ipilimumabe e nivolumabe) com 46% e nivolumabe com 39% 
em comparação com ipilimumabe 14%. Ainda que o estudo 
não tenha sido desenhado para tal, persiste a impressão de que 
a expressão de PD-L1 possa ter algum impacto na decisão da 
necessidade do uso da combinação, visto que esta é significati-
vamente mais tóxica. Um ponto que este estudo levanta é que 
as combinações de drogas imunológicas podem incrementar o 
impacto do tratamento. Não é claro, entretanto, qual a melhor 
combinação e nem sequer as melhores doses. Neste estudo, 
ipilimumabe foi utilizado na dose de 3mg/kg e nivolumabe 
1mg/kg. Em outras neoplasias, como câncer de rim, a combina-
ção escolhida foi ipilimumabe 1mg/kg e nivolumabe 3mg/kg. 
Nesta linha, foi apresentado um estudo de fase 2, com pembro-
lizumabe em sua dose plena (2mg/kg) e ipilimumabe em dose 
reduzida (1mg/kg). Apesar da impossibilidade de comparar os 
estudos, chamou a atenção que, nesta avaliação precoce, a taxa 
de resposta supera 50%, como em ipi/nivo, mas com toxicida-
de menor.

No passado, a tentativa de combinar imunoterapia (ipi-
limumabe) e terapia alvo (vemurafenibe) falhou quando a to-

por Rafael Aron Schmerling e Antonio C. Buzaid 

xicidade foi demasiada para prosseguir com aquela estratégia. 
Reconhecendo que inibidores de PD-1 são menos tóxicos, a 
discussão volta a surgir. Em um estudo de Fase 1, considerou-se 
seguro a combinação de dabrafenibe (inibidor de BRAF), trame-
tinibe (Inibidor de MEK) e pembrolizumabe (inibidor de PD1).

A atualização do estudo COMBI-D, em que se comparou 
a combinação de dabrafenibe (inibidor de BRAF) e trametinibe 
(inibidor de MEK) vs. dabrafenibe, foi apresentada agora com 
3 anos de seguimento. Este estudo já mostrava superioridade 
da combinação. Nesta apresentação, a sobrevida dos pacientes 
que receberam a combinação foi de 44% em 3 anos. Quando 
se estratificou os pacientes em relação ao DHL, ficou claro que 
a combinação foi superior tanto no grupo de DHL elevado (pior 
prognóstico), como no grupo de DHL normal. Mas, ao se avaliar 
os pacientes que tinham DHL normal e doença restrita até 3 sí-
tios de doença, observou-se uma taxa de sobrevida de 62% no 
seguimento de 3 anos. O interessante desta informação é que 
pela primeira vez se desafia o aforisma de que pacientes com 
“baixa carga de doença” devam necessariamente receber imu-
noterapia. Certamente esta decisão é complexa e, enquanto 
não tivermos os dados do estudo randomizado em andamento, 
o médico terá que tomar esta decisão considerando diversos 
parâmetros individuais.

Como já vínhamos vendo, o tratamento do melanoma 
metastático cada vez mais é exitoso e a sobrevida dos pacien-
tes melhor. Neste ano, a ASCO nos mostrou o amadurecimento 
destes dados, para que possamos refletir sobre as melhores 
alternativas e entender os próximos passos do tratamento 
do melanoma. O que já se sabe é que imunoterapia e terapia 
alvo (para BRAF mutado) são uma realidade, inclusive no nosso 
meio. Cabe agora a comunidade que cuida desta doença unir 
forças para que tenhamos os melhores resultados.

O melanoma foi um dos 
temas abordados na 
V Jornada Científica 

do Instituto de Oncologia do Paraná (IOP), realizada no 
dia 19 de agosto, no Hotel Four Point by Sheraton. O 
evento contou com mais de 40 palestrantes e um pú-
blico de centenas de profissionais da área da saúde. A 
tônica da Jornada são as novidades principalmente em 
relação aos tratamentos feitos com imunoterapia nos 
diversos tipos de câncer, mas, especialmente, nos cân-
ceres de pulmão e melanoma.

Eventos 
apoiados

5
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GBM em movimento

Curso do GBM viaja o país

AS ATIVIDADES DO GRUPO BRASILEIRO DE MELANOMA

Ombudsman
por Francisco Belfort

Começo esta coluna dizendo que a velocidade e dinamis-
mo de trabalho da equipe de comunicação atual do GBM 
são condizentes com nosso presidente; será que um dia 

teremos a satisfação de ver essa linha de trabalho e correção 
na condução de nosso país? Queira Deus!!! 

Como ponto favorável das atividades do grupo, ressalto 
o número e qualidade de cursos regionais que estão postos 
em prática neste ano, com presença média de público bas-
tante significativa, levando em conta que se trata sempre de 
um tema muito específico e que ocorre, na maioria das vezes, 
em finais de semana. Essa disseminação do conhecimento e 
ensino, atualizada, é sem dúvida, um dos pilares da proposta 
de existência do Grupo Brasileiro de Melanoma e traduz a se-
riedade com que a diretoria se empenha na manutenção dos 
princípios básicos do grupo.

Acredito que a substituição daquelas reuniões mensais 
que ocorriam às sextas feiras no prédio da APM por estas que 
têm acontecido em um anfiteatro de hotel, em local de fácil 
acesso, foi uma evolução saudável, conseguindo associar a par-
te científica com a administrativa, de uma maneira leve, conse-

2016: VINTE ANOS DE EXISTÊNCIA DO GBM 

guindo conquistar uma audiência fiel, com apresentações de 
altíssimo nível.

A integração com as demais entidades/sociedades 
mantém um padrão bastante produtivo, com a participação 
direta de colegas ou pelo apoio e divulgação dado aos dife-
rentes eventos que ocorrem em grande número, dentro ou 
fora do país.  

Devo corrigir aqui a data do evento comemorativo aos 
20 anos do GBM, que deverá ocorrer no dia 17 e não mais 
no dia 10 de dezembro, sendo que todos os membros do 
grupo receberão um comunicado oficial com os devidos de-
talhes sobre o mesmo, bem como deverá haver um trabalho 
de divulgação na imprensa em geral, procurando mostrar a 
razão de ser e o trabalho desenvolvido pelo grupo nessas 
duas décadas de existência. Aqueles colegas que tiverem 
acesso à diferentes órgãos de divulgação e puderem ajudar 
nessa tarefa, podem fazer contato com a diretoria pois serão 
muito bem aceitos.

Como sempre, estamos abertos à sugestões e críticas 
construtivas que continuam sempre sendo bem-vindas. l

Idealizado pelo GBM como forma de padronizar informações 
sobre o melanoma, a nova versão do Curso de Atualização em 
Melanoma Cutâneo tem cumprido uma agenda bastante mo-

vimentada passando por diversas cidades do país.
A parceria com outras instituições e a brilhante atuação 

dos coordenadores locais já levaram o curso para Manaus, 
Salvador, Divinópolis e Campo Grande.  Reunindo residentes, 
acadêmicos e médicos de diversas especialidades, consegui-
mos disseminar conhecimento de diagnóstico, tratamento e 
seguimento dos pacientes com melanoma de uma forma mul-
tidisciplinar. Esses eventos também contaram com workshops 
de Dermatoscopia, arma essencial para o diagnóstico precoce 
do melanoma.

Reforçando o aspecto multicêntrico do grupo, esse cur-
so tem como foco pequenas e médias cidades o que facilita o 
acesso dos profissionais. Os cursos realizados trouxeram tam-
bém novos sócios ao Grupo, incentivando a participação de 
acadêmicos e residentes através da isenção de anuidades, e 
fomentando seu acesso a informações e diversas ações promo-
vidas pelo GBM.

Ainda este ano, ocorrerão cursos em Pelotas, Brasília, San-
tos e Maceió, este último uma parceria com a SBD-AL, durante a 
XXXV Jornada Norte Nordeste de Dermatologia. Em 2017, che-
garemos à Natal e Ilhéus. Acompanhe nossa agenda pelo site 
www.gbm.org.br e ajude a divulgar em sua região. As inscrições 
já estão abertas. l

Use o seu leitor de código QR e veja a 
galeria de fotos do evento.

A realização e coordenação de um Curso de Atualização 
do GBM pode ser solicitada por qualquer sócio titular do grupo 
mediante edital específico. Se houver interesse, solicite mais 
informações através do e-mail gbm@gbm.org.br
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Por dentro do GBM

A  sensação de estar no lugar certo na hora certa pode 
ser muito gratificante mas, por outro lado, pode re-
presentar um grande desafio.  Exercer o cargo de 

presidente do GBM num momento tão importante para a 
história do grupo me faz lembrar a icô-
nica mensagem do Tio Ben para o Pe-
ter Parker: “Com grandes poderes vêm 
grandes responsabilidades”.  Foi com 
essa idéia fixa na cabeça que comecei 
a trabalhar num evento comemorativo 
para os 20 anos do grupo.

O Grupo Brasileiro de Melanoma 
teve sua fundação no dia 16 de dezembro 
de 1996, coincidentemente no mesmo 
ano que iniciei meu curso de graduação 
na Escola Paulista de Medicina em São 
Paulo. Vinte anos se passaram, o grupo 
cresceu e se consolidou como a referên-
cia brasileira para prevenção, diagnóstico, 
tratamento, acompanhamento e pesquisa 
do melanoma em todas as suas modalida-
des. Neste mesmo período, conclui toda 
minha formação em dermatologia com grandes mestres e, 
hoje, grandes amigos: Mauro Enokihara e Fernando Augusto 
de Almeida, sócios fundadores do grupo. Mas foi em 2010, 
após concentrar minha atuação profissional em oncologia 
cutânea no AC Camargo Cancer Center, que comecei a me 
dedicar ao GBM, graças à um honroso convite da minha 
grande parceira, Bianca Soares de Sá.

O sábado, dia 17 de dezembro de 2016, representará 
mais que o encontro desta e muitas outras histórias e a linha 
mestra deste evento será o passado, o presente e o futuro 
do melanoma. O Dr. Lúcio Bakos, dermatologista e presidente 

da primeira Conferência Brasileira de Mela-
noma, nós contará um pouco da história do 
melanoma. Enquanto que o Dr. Antônio Car-
los Buzaid, oncologista e uma das referên-
cias mundiais em melanoma, nos apontará 
as perspectivas futuras. Um trio de ouro, 
Dr. Mauro Enokihara (dermatologista), Dr. 
Gilles Landman (patologista) e Dr. Francis-
co Belfort (cirurgião oncológico),  vai nos 
relembrar os vinte anos do GBM junto com 
as grandes mudanças que ocorreram neste 
período na abordagem do melanoma.

Não poderíamos perder a oportuni-
dade de ouvir nossos pacientes e ninguém 
melhor que o Dr. Drauzio Varella para con-
duzir essa entrevista. 

A escolha do anfiteatro do MASP é,  
sem dúvida, a cereja deste bolo. Poderemos 

admirar uma bela apresentação musical do pianista Daniel 
Grajew nos intervalos das palestras e visitar o acervo do mu-
seu no período da tarde. 

Os associados do GBM poderão levar um acompanha-
mente para o evento e quem não puder comparecer pessoal-
mente poderá acompanhar ao vivo pelo Facebook @grupo-
brasileirodemelanoma. Participe, curta e compartilhe! l

por Elimar GomesPALAVRA DO PRESIDENTE

17 DE DEZEMBRO DE 2016 | MASP
REUNIÃO COMEMORATIVA DOS 20 ANOS DO GBM - PASSADO, PRESENTE E FUTURO DO MELANOMA

Este momento especial, em que o Grupo Brasileiro de Melanoma completa duas décadas de vida, não irá passar em branco. A dire-
toria do GBM está organizando um inesquecível encontro científico e social, num dos pontos turísticos mais famosos da cidade de 

São Paulo, o MASP, para brindar com seus associados as conquistas alcançadas ao longo destes anos.

Garanta sua participação no site
WWW.GBM.ORG.BR
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• Steve O’Day (EUA)

• Axel Hauschild (Alemanha)

• Alon Scope (Israel)
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