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—      Scot Ebbinghaus, Médico
Diretor Executivo, Pesquisas Clínicas de 
Oncologia da MSD

 A MSD está na vanguarda da pesquisa
que, esperamos, poderá mudar
a maneira como o câncer é tratado.
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Editorial
por Francisco Paschoal

5

Aos 16 de dezembro de 1996, reuniu-se espontaneamente, na cidade de São Paulo, 
um grupo de 53 médicos de diferentes especialidades, mas que apresentavam o 
mesmo interesse, o melanoma. O objetivo foi deliberar sobre a criação de um grupo 

de estudo de âmbito nacional, de caráter multidisciplinar e multicêntrico. Sob a presidên-
cia do Dr. Fernando Augusto de Almeida, foi aprovada por unanimidade, em assembleia, a 
criação do novo grupo. Nasce, desta forma, o GBM, com a fi nalidade de aperfeiçoamento 
do estudo, ensino e pesquisa do melanoma, conforme consta em seu primeiro estatuto. 

Esta edição do MELANOMA comemora os 20 anos de existência do GBM. Jornada exitosa, 
sem sombra de dúvidas, marcada pelo esforço e dedicação de muitos dos presentes em 
sua assembleia de fundação, bem como por muitos outros que vieram a integrar o GBM e 
trabalhar em prol de seu crescimento.

Foram ao todo 11 conferências nacionais, dezenas de cursos itinerantes realizados Brasil 
afora, inúmeras reuniões científi cas regionais, sempre com o objetivo de estudar e ampliar 
o conhecimento a respeito do melanoma. No transcorrer destes 20 anos, um número cada 
vez maior de médicos, independente da especialidade, teve a oportunidade de aprender e 
se atualizar sobre o melanoma. Seguramente, o conhecimento do tema na classe médica 
não é mais igual ao de 20 anos atrás e o GBM teve papel fundamental na mudança deste 
cenário. 

Não signifi ca, entretanto, que o GBM ainda não tenha um longo caminho a percorrer. Vinte 
anos é pouco para ocorrerem mudanças de paradigmas e a devida conscientização da im-
portância do melanoma para os profi ssionais de saúde e para o público leigo, sobretudo, 
seu diagnóstico precoce e prevenção.  

Temos muito a comemorar. 

Parabéns a todos! Fizemos um bom trabalho.   
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Por dentro do GBM
por Elimar GomesPALAVRA DO PRESIDENTE

7

Oano de 2016 chega ao fi m em festa para o Grupo Brasileiro de Melanoma. É hora de 
rever toda a nossa história e nos prepararmos para o futuro. Desde a sua fundação, 
este grupo se fundamentou em um conceito de extrema notoriedade: a abordagem 

multidisciplinar. Vinte anos se passaram, será que não é a hora de nos questionarmos? Es-
tamos realmente preparados para essa abordagem? Nos esforçamos adequadamente para 
entender todas as necessidades do paciente com melanoma, com o objetivo de integrar os 
diversos profi ssionais necessários para uma atenção ampla e personalizada?

Nos dias de hoje, o avanço das ciências da saúde tornou impossível que apenas um 
profi ssional exerça, com a efi ciência necessária, o conjunto amplo e complexo de ações 
requeridas pelo paciente.

Precisamos avançar e, para isso, teremos que nos basear em dois pilares, algumas ve-
zes negligenciados pela classe médica: a humildade e a cooperação. Além disso, princípios 
básicos precisam ser observados para garantir a coesão entre nossos membros: 

 O respeito, visando a aceitar a diversidade de indivíduos, grupos e necessida-
des, preservando as especifi cidades de cada um;

 A solidariedade, determinando que os interesses, responsabilidades e esfor-
ços coletivos busquem alcançar metas comuns;

 A integridade, possibilitando um desempenho compartilhado, confi ável e ético;

 A excelência, atingindo o mais alto padrão de qualidade;

 A equidade, lutando por igualdade e justiça para eliminar diferenças desneces-
sárias e evitáveis.

Devemos permanecer unidos e com um objetivo comum: lutar contra o melanoma 
e a favor dos nossos pacientes. Com isso, poderemos efetivamente nos consagrar como 
referência em pesquisa, prevenção, diagnóstico precoce, tratamento clínico e cirúrgico e 
acompanhamento do melanoma no Brasil.

Que sejamos ainda melhores nos próximos 20 anos!
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STRONGER TOGETHER1

cobimetinibe vemurafenibe

Referências: 1. Bula COTELLICTM (cobimetinibe), aprovada pela Anvisa em maio de 2016. 2. Ascierto, Paolo A., 
et al. “Cobimetinib combined with vemurafenib in advanced BRAF V600-mutant melanoma (coBRIM): updated 
efficacy results from a randomised, double-blind, phase 3 trial.” The Lancet Oncology 17.9 (2016): 1248-1260.

Material de distribuição exclusiva a profissionais 
habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos.

BR/COBI/1016/0087 - Novembro/2016.

COTELLICTM (cobimetinibe) em combinação 
com Zelboraf® (vemurafenibe) é a primeira 

terapia para melanoma metastático aprovada 
no Brasil a ultrapassar 1 ano de mediana de 

Sobrevida Livre de Progressão.1,2

Um novo avanco 
no tratamento
do melanoma 

metastático  
BRAF mutado 1.
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Cotellic™ (hemifumarato de cobimetinibe) é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade conhecida a 
cobimetinibe ou a qualquer dos excipientes contidos no comprimido revestido. Não é recomendada a administração 
concomitante de Cotellic™ com indutores e inibidores potentes da CYP3A.
Cotellic™ (hemifumarato de cobimetinibe): Inibidor seletivo das quinases tirosina-treonina MEK1 e MEK2. Apresentações: Comprimidos revestidos de 20 mg, em caixa que contém 63. Composição: hemifumarato de 
cobimetinibe. USO ADULTO. Indicações: em combinação com vemurafenibe, é indicado para o tratamento de pacientes com melanoma positivo para mutações BRAF V600 irressecável ou metastático. Precauções e 
advertências: Antes de iniciar o tratamento com Cotellic™ em combinação com vemurafenibe, pacientes precisam ter seu estado tumoral de melanoma positivo para mutação BRAF V600 confirmado por teste validado. 
Não foi avaliada a eficácia e segurança de Cotellic™ em combinação com vemurafenibe em pacientes com melanoma positivo para mutações BRAF V600 que apresentem metástase cerebral. Hemorragia, incluindo 
grandes hemorragias definidas como sangramento sintomático em uma área ou órgão crítico, pode ocorrer com Cotellic™. Deve ser utilizado com cautela em pacientes com fatores de risco adicionais para hemorragia, 
Retinopatia serosa foi observada em pacientes tratados com inibidores MEK, inclusive Cotellic™. Foi relatada redução na fração de ejeção ventricular esquerda (FEVE) e, por isso, FEVE deve ser avaliada antes do início 
do tratamento, após o primeiro mês de tratamento e, pelo menos, a cada 3 meses até a descontinuação do tratamento. Foram observadas anormalidades laboratoriais hepáticas em pacientes utilizando Cotellic™ em 
combinação com vemurafenibe, especificamente aumento de alanina transaminase (ALT), aspartato transaminase (AST) e fosfatase alcalina (ALP). Os valores hepáticos anormais devem ser monitorados antes de iniciar 
o tratamento em combinação e, pelo menos, mensalmente durante o tratamento. Rabdomiólise tem sido relatada em pacientes recebendo Cotellic™. Não foram realizados estudos sobre os efeitos na capacidade de 
dirigir veículos ou operar máquinas. Não é recomendável usar Cotellic™ durante a gravidez. Categoria de risco na gravidez: C. Não se sabe se Cotellic™ é excretado no leite materno humano. Um risco para neonatos / 
lactentes não pode ser excluído. A segurança e a eficácia de Cotellic™ em crianças e adolescentes (< 18 anos) ainda não foram estabelecidas. Não se recomenda o ajuste da dose a pacientes com insuficiência renal 
leve ou moderada, com base em análise farmacocinética populacional. A segurança e a eficácia de Cotellic™ não foram estabelecidas em pacientes com insuficiência renal grave. A segurança e a eficácia de Cotellic™ 
em pacientes com insuficiência hepática não foram estudadas. Interações: a administração concomitante de indutores e inibidores potentes da CYP3A não é recomendada. Deve-se ter cautela quando cobimetinibe for 
coadministrado com indutores e inibidores moderados da CYP3A. Cotellic™ pode ser ingerido com ou sem alimentos. Reações adversas: anemia, coriorretinopatia, visão turva, descolamento de retina, diarreia, náuseas, 
vômitos, febre, calafrios, redução da fração de ejeção, desidratação, hiponatremia, carcinoma basocelular, fotossensibilidade, erupção maculopapular, dermatite acneiforme, hipertensão, hemorragia e rabdomiólise. 

 Posologia: 60 mg (três comprimidos de 20 mg), uma vez ao dia, durante 21 dias consecutivos, seguidos por uma pausa de 7 dias no tratamento. Via de administração: USO ORAL. Venda sob prescrição médica.  
Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. 
Este é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis para comercialização, efeitos indesejáveis e não conhecidos podem ocorrer. Registro MS: 1.0100.0662. Informações 
adicionais disponíveis à classe médica mediante solicitação a Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. - Av. Engenheiro Billings, 1.729 - Jaguaré - CEP 05321-900 - São Paulo - SP - Brasil. 
CDS 6.0_12set2016

Zelboraf® (vemurafenibe) é contraindicado para pacientes com alergia ao vemurafenibe ou a qualquer dos 
excipientes contidos no comprimido. Devem ser considerados ajustes de dose para medicações metabolizadas 
predominantemente por meio de CYP1A2 ou CYP3A4.
Zelboraf® (vemurafenibe): Inibidor seletivo da quinase oncogênica serina-treonina BRAF. Apresentação: Comprimidos revestidos de 240 mg em caixa contendo 56 comprimidos. Composição: vemurafenibe. USO ADULTO. 
Indicações: tratamento de melanoma positivo para mutação BRAF V600E irressecável ou metastático, quando detectado por um teste aprovado pela ANVISA. Contraindicações: pacientes com alergia ao vemurafenibe ou 
a qualquer dos excipientes contidos no comprimido. Precauções e advertências: Foram reportados casos de CEC (carcinoma espinocelular cutâneo). Recomenda-se que todos os pacientes sejam submetidos à avaliação 
dermatológica antes do início da terapia e sejam monitorados rotineiramente enquanto estiverem em terapia. O monitoramento deve continuar durante seis meses depois da descontinuação do tratamento. Foram 
também reportados casos de CEC não cutâneo. Os pacientes devem ser submetidos a exame de cabeça e pescoço antes do início do tratamento e a cada três meses durante o tratamento. Além disso, os pacientes 
devem ser submetidos à Tomografia Computadorizada (TC) de tórax antes do início do tratamento e a cada seis meses durante o tratamento. Novos melanomas primários foram reportados em estudos clínicos. Leucemia 
mielomonocítica crônica pré-existente com mutação n-ras foi reportada no período pós-comercialização. Com base no mecanismo de ação, Zelboraf® (vemurafenibe) pode causar progressão de cânceres associados 
com mutações RAS. Reações dermatológicas graves têm sido reportadas, incluindo casos raros de síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica. Reação ao medicamento com eosinofilia e sintomas 
sistêmicos (síndrome DRESS) também foi relatada. O tratamento deve ser definitivamente descontinuado em pacientes que experimentaram reação dermatológica grave. Prolongamento de QT foi observado em estudo 
fase II. O tratamento não é recomendado a pacientes com anormalidades eletrolíticas não corrigíveis, síndrome de QT longo ou que estejam recebendo produtos medicinais que reconhecidamente prolongam o intervalo 
QT. Eletrocardiograma (ECG) e eletrólitos devem ser monitorados antes e durante o tratamento e depois da modificação de dose. Podem ocorrer anormalidades laboratoriais hepáticas e por isso as enzimas hepáticas 
(transaminases e fosfatase alcalina), e bilirrubinas devem ser monitoradas. Um amplo espectro de alterações renais foi reportado, variando de elevações de creatinina leves/ moderadas a nefrite intersticial aguda e necrose 
tubular aguda. A creatinina sérica deve ser monitorada. Casos de dermatite relacionada à radiação e sensibilização à radiação foram reportados em pacientes tratados com radiação antes, durante ou após o tratamento 
com Zelboraf®. Deve-se ter cautela quando administrado concomitantemente ou após o tratamento com radiação. Alterações laboratoriais devem ser tratadas com redução da dose, interrupção ou descontinuação do 
tratamento. Reportou-se fotossensibilidade leve a grave. Todos os pacientes devem ser orientados a evitar exposição ao sol e a usar roupas protetoras e filtro solar UVA/UVB de amplo espectro e protetor labial (FPS > 
30), enquanto estiverem em tratamento. Não foram realizados estudos sobre os efeitos sobre a capacidade de dirigir veículo ou operar máquinas. A segurança e a eficácia em crianças abaixo dos 18 meses de idade 
não foram estabelecidas. Pacientes idosos (≥ 65 anos) podem ter maior probabilidade de apresentar eventos adversos, que incluem CEC, redução de apetite e distúrbios cardíacos. Dados relativos ao tratamento em 
pacientes com insuficiência renal ou insuficiência hepática são limitados. Aumentos de transaminases e bilirrubina grau 3 assintomáticos foram relatados com a administração concomitante de ipilimumabe (3 mg/kg). 
Não se recomenda a administração concomitante de ipilimumabe e Zelboraf® (vemurafenibe). No período pós-comercialização, casos incomuns de pancreatite foram relatados. Não há estudos em gestantes; categoria 
de risco na gravidez: B. Aleitamento materno: não se sabe se Zelboraf® (vemurafenibe) é excretado no leite humano. Não é possível excluir risco para recém-nascidos ou lactentes. Interações: é um inibidor moderado de 
CYP1A2 e indutor de CYP3A4. Não é recomendado o uso concomitante com agentes que possuem janelas terapêuticas estreitas e são metabolizados pelo CYP1A2 e CYP3A4, uma vez que Zelboraf® (vemurafenibe) 
pode alterar a concentração desses agentes. Se a administração concomitante não puder ser evitada, é necessário ter cautela e interrupção ou descontinuação do tratamento. Reportou-se fotossensibilidade leve a grave. 
Todos os pacientes devem ser orientados a evitar exposição ao sol e a usar roupas protetoras e filtro solar UVA/UVB de amplo espectro e protetor labial (FPS > 30), enquanto estiverem em tratamento. Não foram realizados 
estudos sobre os efeitos sobre a capacidade de dirigir veículo ou operar máquinas. A segurança e a eficácia em crianças abaixo dos 18 meses de idade não foram estabelecidas. Pacientes idosos (≥ 65 anos) podem 
ter maior probabilidade de apresentar eventos adversos, que incluem CEC, redução de apetite e distúrbios cardíacos. Dados relativos ao tratamento em pacientes com insuficiência renal ou insuficiência hepática são 
limitados. Aumentos de transaminases e bilirrubina grau 3 assintomáticos foram relatados com a administração concomitante de ipilimumabe (3 mg/kg). Não se recomenda a administração concomitante de ipilimumabe e 
Zelboraf® (vemurafenibe). No período pós-comercialização, casos incomuns de pancreatite foram relatados. Não há estudos em gestantes; categoria de risco na gravidez: B. Aleitamento materno: não se sabe se Zelboraf® 
(vemurafenibe) é excretado no leite humano. Não é possível excluir risco para recém-nascidos ou lactentes. Interações: é um inibidor moderado de CYP1A2 e indutor de CYP3A4. Não é recomendado o uso concomitante 
com agentes que possuem janelas terapêuticas estreitas e são metabolizados pelo CYP1A2 e CYP3A4, uma vez que Zelboraf® (vemurafenibe) pode alterar a concentração desses agentes. Se a administração concomitante 
não puder ser evitada, é necessário ter cautela e considerar a redução de dose do medicamento concomitante. É necessário ter cautela e considerar monitoramento RNI (Razão Normalizada Internacional) adicional na 
administração concomitantemente com varfarina. Zelboraf® (vemurafenibe) é um substrato de CYP3A4 e, portanto, a administração concomitante de um forte inibidor ou indutor de CYP3A4 pode alterar suas concentrações. 
Estes medicamentos devem ser utilizados com cautela quando administrados concomitantemente. Efeitos de alimentos: A farmacocinética foi caracterizada em jejum e o efeito dos alimentos ainda não foi completamente 
analisado. Portanto, recomenda-se que as doses sejam tomadas uma hora antes ou duas horas depois da refeição. Reações adversas: Distúrbios de pele e tecido subcutâneo (como erupção, fotossensibilidade, alopecia, 
prurido, hiperqueratose, pele seca e eritema); distúrbios músculo-esqueléticos e do tecido conectivo (como artralgia, mialgia, dor em membro e dor músculo esquelética); distúrbios gerais (como fadiga, edema periférico, 
febre e astenia); distúrbios gastrintestinais (como náuseas, diarreia, vômitos e obstipação); distúrbios do sistema nervoso (como cefaleia e disgeusia) e ainda neoplasias benignas e malignas da pele (como carcinoma 
basocelular, carcinoma espinocelular e o queratoacantoma). 
Posologia: 960 mg (quatro comprimidos de 240 mg), duas vezes por dia, totalizando oito comprimidos ao dia. Via de administração: USO ORAL. Venda sob prescrição médica. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá 
ser consultado. 
Este é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis para comercialização, efeitos indesejáveis e não conhecidos podem ocorrer. Registro MS - 1.0100. 0656. Informações 
adicionais disponíveis à classe médica mediante solicitação a Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. - Av. Engenheiro Billings, 1.729 - Jaguaré - CEP 05321-900 - São Paulo - SP - Brasil. BR/ZELB/1115/0008

Material de distribuição exclusiva a profissionais habilitados  
a prescrever ou dispensar medicamentos.
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UMA FERRAMENTA ADICIONAL PARA INCREMENTAR
SEU PLANO DE TRATAMENTO 1,2

NO TRATAMENTO DO CARCINOMA BASOCELULAR AVANÇADO

Erivedge® (vismodegibe) está indicado para o tratamento de pacientes adultos 
com carcinoma basocelular avançado (metastático ou localmente avançado) que 
não sejam candidatos à cirurgia nem à radioterapia1 .

Erivedge® (vismodegibe) é contraindicado para: pacientes com hipersensibilidade conhecida a vismodegibe ou a 
qualquer excipiente contido na fórmula do medicamento; mulheres grávidas; mulheres com potencial para engravidar 
que não cumprem o programa de prevenção de gravidez; homens que não cumprem o programa de prevenção de 
gravidez; mulheres que estejam amamentando durante o tratamento e durante 9 meses após a última dose. Erivedge®

não deve ser coadministrado com Erva de São João (Hypericum perforatum).
Erivedge® (vismodegibe): agente antineoplásico. Apresentações: cápsulas duras de 150 mg em caixa com 28. Composição: vismodegibe. Indicações: tratamento de pacientes adultos com carcinoma basocelular 
avançado (metastático ou localmente avançado) que não sejam candidatos à cirurgia nem à radioterapia. Precauções e advertências: Erivedge® pode provocar óbito embrio-fetal ou defeitos graves ao nascimento 
quando administrado a gestantes. Mulheres em idade fértil devem entender que: Erivedge® pode expor o feto a risco teratogênico; ela não deve utilizar Erivedge® se estiver grávida ou planeja engravidar; ela deve apresentar 
resultado negativo em um teste de gravidez realizado por um profissional de saúde nos 7 dias anteriores ao início do tratamento com Erivedge®; ela deve apresentar resultado negativo em um teste de gravidez mensal 
durante o tratamento, mesmo que a paciente se torne amenorreica; ela não deverá engravidar enquanto estiver em tratamento com Erivedge® e por 9 meses após a última dose; ela deverá ser capaz de cumprir as 
medidas contraceptivas eficazes; ela deve usar duas formas de contracepção recomendadas, a menos que se comprometa a não ter relação sexual; ela não deverá amamentar durante o tratamento com Erivedge® e por 
9 meses após a última dose. Vismodegibe está presente no sêmen. Para evitar a potencial exposição fetal durante a gravidez, pacientes do sexo masculino devem entender que: Erivedge® expõe o feto a risco teratogênico 
se o paciente realizar atividade sexual sem proteção com uma mulher grávida; ele deverá sempre utilizar a contracepção recomendada; ele deverá informar seu médico caso sua parceira do sexo feminino engravide 
durante o tratamento com Erivedge® ou durante os 3 meses após a última dose. Os pacientes não devem doar sangue nem hemoderivados enquanto estiverem em tratamento e durante 9 meses após a última dose 
de Erivedge®. Pacientes do sexo masculino não devem doar sêmen enquanto estiverem em tratamento com Erivedge® e por até 3 meses após a última dose do medicamento. Erivedge® pode prejudicar a fertilidade.  
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Aliteratura a respeito sobre a história do melanoma é 
relativamente escassa, com  relatos vagos e falta de 
detalhes, já que os diferentes autores não sabiam 

exatamente com o que estavam lidando e nem a impor-
tância do assunto. John Hunter fez o primeiro relato em 
língua inglesa em 1787, de uma metástase submandibu-
lar de provável melanoma metastático de sítio primário 
desconhecido. O melanoma foi primeiramente chamado 
de câncer negro, em 1806, por René Laennec. Em 1857, 
William Norris publicou o primeiro estudo que detalhava 
aspectos patológicos e terapêuticos relativos ao melano-
ma; sugeria, inclusive, a remoção ampla da lesão primária 
para evitar a recorrência local. Diferentes fatos e autores 
são citados na história, tais como Parish, relatando o pri-
meiro caso de melanoma na América, Paget, fazendo refe-
rência ao melanoma amelanótico, Pemberton, descreven-
do o primeiro caso de melanoma em negro e Hutchinson, 
identifi cando o melanoma subungueal. 

Dois relatos marcantes fi caram na história: em 1892, 
Snow publica a necessidade de se empregar a linfadenec-
tomia eletiva no tratamento do melanoma e, em 1907, 
William Sampson Handley publicou artigo onde fazia reco-
mendações que viriam a nortear o tratamento do melano-
ma cutâneo pelos próximos 60 anos.

Na década de 40, percebe-se um maior interesse da co-
munidade científi ca sobre o tema, em razão do aumento da 
incidência e mortalidade observados. Por muitos anos, pen-
sava-se que quanto mais radical fosse a cirurgia de remoção 
do melanoma, maior seriam as chances de cura. Exemplos 
dessa crença são as publicações de Mélega e Prudente em 
nosso meio, na década de 50. 

Esses conceitos de grande radicalidade foram dimi-
nuindo aos poucos, à medida que o debate acerca do mela-
noma se tornava tema central de congressos internacionais, 
principalmente com o empenho de patologistas em melhor 
defi nir detalhes dessa doença. Vincent McGovern, renoma-
do patologista australiano, presidiu, em 1972, a “Internatio-

nal Cancer Conference”, com apoio da UICC (International 
Union Against Cancer), então uma das mais fortes entidades 
mundiais na luta contra o câncer, e que teve o melanoma 
como tópico central. Esse encontro propôs a criação de uma 
classifi cação e nomenclatura, bem como a padronização de 
descrição dos aspectos histológicos, baseando-se princi-
palmente nos trabalhos de Wallace Clark e McGovern. Essa 
classifi cação perdurou até 1982, data em que, durante novo 
congresso em Sidney, foram revistos, com número signifi -
cativo de casos, a importância da espessura tumoral como 
fator prognóstico crucial e independente, conforme propos-
to por Alexander Breslow em 1970. Esse conceito sobre o 
microestadiamento da lesão primária através da medida da 
espessura dividiu o tratamento do melanoma em duas eras: 
antes e após Breslow. A importância capital desse conceito 
foi reconhecida universalmente após o trabalho cooperati-
vo com 248 pacientes, publicado pela WHO em 1978. Pu-
blicação de Steven Macht e Breslow, em 1977, demonstrou 
que a espessura do tumor era o melhor fator para predizer 
as taxas de metástase, sobrevida e recorrência local, sendo 
a mola propulsora para a mudança no conceito de margens 
de ressecção adotadas atualmente no tratamento de le-
sões primárias.

No Brasil, as pesquisas e avanços relacionados ao me-
lanoma que eram realizados em outros países só começa-
ram a ser usados a partir da década de 80. Naquela época, 
ao contrário de hoje, as informações eram difundidas com 
muito mais difi culdade. Por aqui, os pacientes ainda eram 
tratados de forma isolada, monitorados por dermatologis-
tas ou médicos sem especialização que adotavam sempre 
o mesmo procedimento, de margens amplas e linfadenec-
tomia radical.

Nessa década, começaram os estudos internacionais, 
multicêntricos e multidisciplinares, comandados pela World 
Health Organization Melanoma Group (WHOMG), e os pri-
meiros hospitais brasileiros a contribuir foram o Hospital 
A.C. Camargo da Fundação Antônio Prudente, em São Paulo, 

LEGENDA DA PÁGINA DE ABERTURA 1   Isaac Parish    2   Miguel Couto    3   Alexander Breslow    4   The Reluctant Surgeon
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e o Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Rio. Tais estudos 
cooperativos visavam ajustar margens de ressecção, uso ou 
não de linfadenectomias ou alguma forma de terapia adju-
vante, inclusive com o uso do BCG, que foi adotado por vá-
rios anos em diversos serviços no Brasil. 

Na década de 90, surgiu outro tópico revolucionário 
para os estudiosos do melanoma: a publicação de Donald 
Morton sobre pesquisa do linfonodo sentinela. Com uma 
grande aceitação pela maioria dos autores, essa linha de 
pesquisa praticamente defi niu a conduta em termos de lin-
fadenectomia, sendo considerada uma forma prognóstica, 
mas não terapêutica, com acirradas discussões até os dias 
de hoje. A apresentação desse tema ocorreu como tema 
livre, em novembro de 1991, no curso “Advances in the 
Biology and Clinical Management of Melanoma”, realizado 
no MD Anderson Cancer Center, em Houston, Texas, num 
encontro que reuniu cerca de 150 profi ssionais de todo o 
mundo. Tamanha foi a importância da metodologia pro-
posta para pesquisa do linfonodo sentinela que, durante a 
“The Fifth World Conference on Melanoma: Venice – Italy, 
28/02 – 03/04/2001”, com cerca de 1000 participantes, o 
renomado professor Charles Balch, em sua conferência, re-
latou: “Indeed, this advance is so profound that results from 
the older literature regarding the management of clinically 
node negative patients will have to be redefi ned”. A citação 
do número de participantes nos dois encontros foi feita 
para tentar dimensionar o alcance da metodologia sugeri-
da por Morton e o aumento no número de interessados em 
melanoma, no decorrer de uma década.  

Os trabalhos de Breslow e Morton fi zeram com que a 
comunidade mundial reconhecesse a utilidade de se adotar 
o microestadiamento histológico para propor terapia mais 
adequada aos portadores de melanoma. Essa mudança de 
comportamento estimulou o início dos estudos multidisci-
plinares, conclamando, inicialmente, dermatologistas, ci-
rurgiões oncologistas, oncologistas clínicos e patologistas a 
trabalharem em conjunto. 

No Brasil, o inicio dessas discussões multidisciplinares 
foi insidioso, com eventos isolados em hospitais públicos 
ou particulares, tentando reunir os diferentes especialistas 
interessados em melanoma a trocarem experiências. Eram 
reuniões modestas ― havia muita preocupação para que 
não houvesse “melindres” entre as diversas especialida-
des, ― embora um grupo de colegas com visão mais aberta 
sempre propugnasse pela necessidade de se criar núcleos 
de estudos multidisciplinares para melhor entendimento da 
evolução científi ca que se fazia notar com respeito ao estu-
do e tratamento do melanoma. A ideia do estudo e trabalho 
em conjunto entre os diferentes especialistas brasileiros foi 
ganhando corpo; conseguiu-se o apoio logístico em infor-
mática e através da união de esforços e com muita dedica-
ção, surgiu em 1996 o Grupo Brasileiro Multidisciplinar e 
Multicêntrico para Estudo do Melanoma (GBM).

Já com o GBM em pleno funcionamento, na década 
de 2010, nova era para o tratamento do melanoma se vis-
lumbra, com o aparecimento das drogas alvo (vemurafenibe) 
e imunoterapia, com os chamados bloqueadores de “che-
ckpoint” (ipilimumabe), trazendo uma luz no fi nal do túnel 
para o tratamento sistêmico da doença em sua fase avançada. 
Espera-se que as inúmeras publicações que se multiplicam 
em progressão geométrica de lá para cá venham a relatar dro-
gas de signifi cativo efeito na terapia adjuvante.

Referências:
Melanoma: prevenção, diagnóstico, tratamento e acompa-
nhamento / Editores: Alberto Julius Alves Wainstein, Francis-
co Aparecido Belfort. 2.ed. São Paulo : Atheneu Editora, 2014

Capítulo 1: História do Melanoma e o Grupo Brasileiro de Me-
lanoma - Francisco Aparecido Belfort e Fernando Augusto de 
Almeida

Revisão:
 Dr. Francisco Belfort e Dr. Elimar Gomes
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Afundação ofi cial do Grupo Brasileiro de Melanoma - 
GBM aconteceu no ano de 1996, mais precisamente 
no dia 16 de dezembro, em São Paulo - SP, data exa-

ta em que este boletim especial está sendo distribuído.O 
objetivo principal do Grupo, o aprimoramento do estudo da 
doença no Brasil por meio da uniformização de condutas, 
manteve-se intacto desde então. Médicos de diferentes es-
pecialidades, através de consensos clínicos, histopatológi-
cos e cirúrgicos, vêm, ao longo destes 20 anos, se debruçan-
do sobre a tarefa de levar à população brasileira o que há de 
mais recente e efi caz no tratamento do melanoma. 

A semente que deu origem à ideia de fundar o GBM foi 
plantada dez anos antes de sua efetiva criação, em 1986. Na 
ocasião, foi realizada a Jornada sobre Câncer Cutâneo, no 
Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com coordenação dos 
doutores Fernando Augusto Almeida e Luciano Ângelo Cal-
vis. Ficou claro, neste evento, que havia uma gama signifi ca-
tiva de divergências e diferentes abordagens com relação 
às condutas, mesmo entre os experientes profi ssionais que 
debatiam o assunto. Esse encontro é um marco na história 
do GBM, pois tornou-se um ponto de partida para a realiza-
ção de várias outras reuniões com o mesmo propósito: como 
proceder diante de um paciente com melanoma.

As diversas reuniões que sucederam este primeiro 
encontro confi guraram a criação de um grupo de estudos, 
aproximando os médicos de diferentes especialidades que 
tinham interesse em estudar de forma profunda o melanoma.

Em 1996, o Dr. Lucio Bakos organizou a 1a Conferência 
Nacional de Melanoma, em Porto Alegre. Muito antes disso, em 
1971, o Dr. Lucio se interessou por melanoma quando foi Post 
Graduate Student do Addenbrooker's Hospital, de Cambrid-
ge, sob orientação do Dr. Arthur Rook (editor de um dos mais 
famosos livros de dermatogia). Seu trabalho de conclusão foi 
analisar a casuística de 11 anos de melanomas na região, com 
base nos critérios de subtipos clinicopatológicos de Clark.Foi 
publicado no Britsh Journal of Dermatology, em 1973, como o 
primeiro na Inglaterra a utilizar esta classifi cação. No Brasil, à 
época, predominavam os conceitos dos livros de texto, como 
o de Bechelli e Curban, em que o melanoma era tido como um 
tumor raro, localizado especifi camente na planta dos pés e na 
genitália, considerado o mais maligno dos tumores.

Em seu retorno ao Brasil, procurou difundir a classi-
fi cação de Clark, mas não foi tarefa fácil. O tumor era con-
siderado raríssimo e era pequena a plateia interessada no 
tema. Foi só em 1983, por exemplo, que consta registrado 
no Anais Brasileiros de Dermatologia - ABD o primeiro tra-
balho de revisão sobre os melanomas, de autoria de Lou-
rivaldo Minelli e Vera Pereira. Os doutores analisaram, por 
10 anos, os casos de melanoma em Londrina, no Paraná, 
encontrando apenas 59 casos. Depois, em 1989, outra re-
visão foi produzida por Osvaldo Dick, de Porto Alegre, do 
Hospital Santa Rita. Mas nenhum dos dois subdividiu por 
subtipos clinicopatológicos, agrupando os casos num mes-
mo pacote de melanoma.

Só em 1991 o Dr. Lucio Bakos publicou nos ABD um 
trabalho baseado em exames laboratoriais de patologia, 
no qual correlacionava sexo, idade e possível etnia com os 
quatro tipos mais importantes clinicopatológicos do tumor. 
Na literatura brasileiro parece ter sido a primeira revisão a 
considerar tal divisão.

A criação ofi cial do GBM

No mesmo ano de realização da 1a Conferência Na-
cional de Melanoma, após sucessivas reuniões em São 
Paulo com a fi nalidade de delinear a implantação de um 
grupo de estudos, ocorreu a assembleia inaugural, em 16 
de dezembro.

Seu nascimento deve-se ao apoio de profi ssionais e 
instituições que acreditaram e compreenderam a impor-
tância da criação do GBM. Foi extremamente importante o 
apoio de dezenas de médicos, sócios fundadores, que, até 
os dias de hoje, são protagonistas no estudo e aprimora-
mento do tratamento do melanoma em nosso país. Além 
deles, também foi primordial o apoio institucional da So-
ciedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira 
de Cancerologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, 
Sociedade Brasileira de Patologia, Sociedade Brasileira de 
Psico-Oncologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Derma-
tológica e Society of Melanoma Research, além do suporte 
oferecido pelos laboratórios Galderma e Stiefel.
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A HISTÓRIA 
DO GBM

Fernando Almeida

O GBM foi o aprimoramento do conhecimento da 
classe médica com relação ao melanoma.

Como resumir a honra e responsabilidade de 
presidir o GBM?
O cargo, primeiro presidente do GBM, honrou-me muito. 
Procurei exercê-lo de maneira democrática, trabalhando em 
equipe, sempre ouvindo e acatando as decisões da diretoria 
e dos associados. 

Como era o cenário/contexto do melanoma 
em sua gestão?
Na Brasil, apesar dos esforços dos órgãos ofi ciais, os dados 
epidemiológicos eram escassos e regionalizados. Também 
não havia um protocolo com relação à conduta clínica e 
cirúrgica do melanoma. 

Quais os principais destaques dentre as ações 
realizadas em sua gestão?
Foi a consolidação, no Brasil, de um grupo multidisciplinar 
de estudo e pesquisa do melanoma, contando com a apoio, 
cooperação e dedicação de colegas de várias especialidades.

1997 - 1999
1999 - 2001

Presidente do GBM nas gestões

1995 1996

Alguns hospitais realizavam 
reuniões de diferentes 
especialistas interessados 
em estudar o Melanoma

Embrião do GBM
1ª Conferência Nacional 
de Melanoma

Cartaz
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1996

Francisco Belfort

Como resumir a honra e responsabilidade de 
presidir o GBM?
Foi realmente muito honrosa minha escolha pelos colegas, 
principalmente por tentar continuar o trabalho de nosso 
presidente eterno, Fernando Almeida. Havia um número 
menor de colegas interessados e nossa responsabilidade 
foi grande: procurar divulgar e incutir a importância de 
conhecer bem a entidade melanoma na mente dos colegas 
que tratavam os pacientes sem o necessário conhecimento.

Como era o cenário/contexto do melanoma 
em sua gestão?
Havia muito menos interesse por parte da comunidade 
médica no conhecimento e adequado tratamento do 
paciente com melanoma. Nossa preocupação era procurar 
divulgar a abordagem inicial de maneira adequada, como 
proceder a uma biópsia, como encaminhar adequadamente 
uma requisição de exame anatomopatológico, enfi m e 
principalmente, divulgar a necessidade da abordagem e 
tratamento multidisciplinar do paciente com melanoma. 

Consegui manter a coesão do grupo, procurando não 
deixar que as vaidades pessoais predominassem sobre 
o bem maior, que é o GBM.

Quais os principais destaques dentre as ações 
realizadas em sua gestão?
Seguir e manter o programa elaborado em conjunto com 
a diretoria anterior, focando na manutenção trimestral 
do boletim, conseguir manter as reuniões mensais 
dos diferentes serviços/departamentos integrantes do 
GBM de maneira coesa, elaborar as prerrogativas para a 
posterior confecção do Consenso de Conduta em Pesquisa 
do Linfonodo Sentinela e Patologia, divulgados por 
ocasião da 4a Conferência, consolidar as parcerias com 
sociedades co-irmãs, tais como Sociedade Brasileira de 
Cancerologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, 
Sociedade Brasileira de Patologia, Sociedade Brasileira 
de Dermatologia. Foi importante também a divulgação da 
uniformização de condutas, através de cursos programados 
nas diferentes regionais. Mais relevante, a meu ver, foi 
procurar manter a noção de multidisciplinaridade no 
tratamento da doença, unindo as diferentes especialidades 
e diminuindo as arestas pregressas que só traziam prejuízo 
aos pacientes.  

2001 - 2003
Presidente do GBM na gestão

Criado ofi cialmente 
o GBM 

Ata da 1ª Assembleia 
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2001 - 2003

Não se deixar abater pelas difi culdades do momento, sabendo que 
tínhamos um objetivo claro: trazer de todas as formas e meios conforto 
ao paciente e ter clara a ideia de que, mais do que tratamento, é melhor 
prevenir a doença. Em uma frase: o trabalho conjunto fez a força do GBM.

Gilles Landman

2003 - 2005
2005 - 2007

Presidente do GBM nas gestões

Por outro lado, se consolidaram e universalizaram a 
padronização do diagnóstico anatomopatológico em todo 
o país. Além disso, o diagnóstico precoce ou mais preciso 
cresceu pelas técnicas de dermatoscopia e também pela 
maior divulgação da doença.
Em resumo, foi um momento que eu chamaria de alvorada do 
diagnóstico precoce e do tratamento racional do melanoma.

Quais os principais destaques dentre as ações 
realizadas em sua gestão?
A minha gestão teve quatro grandes destaques: 1) as 
campanhas de prevenção, que incluíram a distribuição de 
folhetos explicativos e ação direta nas cidades litorâneas 
através de monitores treinados, a elaboração de material de 
divulgação, camisetas e bonés e a realização de um fi lme 
contundente com artistas voluntários, que foi distribuído em 
cinemas. 2) A luta pela consolidação do registro completo 
do melanoma, um banco de dados sobre melanomas em 
todo o Brasil, de base hospitalar, que será hoje utilizado 
para publicarmos nossa experiência, com informações 
muito valiosas da experiência nacional com esta doença. 
3) Consolidação da situação fi nanceira do GBM através 
destas ações, que trouxeram força e visibilidade à entidade. 
4) Busca insistente de divulgação entre associados e
leitores dos novos conhecimentos científi cos por meio 
de nosso boletim, de e-alerts de novos artigos, de cursos 
itinerantes e da Conferência Nacional sobre Melanoma nas 
duas gestões, 2003-2005 e 2005-2007.

Como resumir a honra e responsabilidade de 
presidir o GBM?
Ser eleito para um cargo nacional em um grupo de estudo 
entre seus pares, todos da maior competência, é uma 
honra e reconhecimento enorme. Por outro lado, traz uma 
responsabilidade para com eles e, mais do que tudo, exige 
um compromisso em relação ao objeto de estudo, que é o 
paciente. Ser presidente exige ter conhecimento, saber se 
portar eticamente e nunca descuidar de seus objetivos. E eles 
são muitos, considerando que o grupo é multidisciplinar e 
envolve áreas tão diversas. Como unir tantas especialidades 
diferentes a um objetivo comum?

Como era o cenário/contexto do melanoma 
em sua gestão?
Melanoma diagnosticado tardiamente, naquela época, 
tinha poucas opções efetivas de tratamento e chances de 
cura. O grupo dispunha de poucos recursos para propor 
ações efetivas, embora tivesse reconhecida competência. 
Naquele momento, iniciavam-se os primeiros estudos 
para descobrir as implicações da genética na evolução do 
melanoma. São desta época, 2005, as primeiras tentativas 
de classifi car molecularmente os melanomas. Destes 
estudos, derivaram os tratamentos  atuais, ditos terapia-alvo, 
em que um anticorpo contra uma proteína produzida por um 
gene bloqueia o crescimento do melanoma e permite uma 
sobrevida melhor. Isto foi uma revolução no tratamento que 
teve seu reconhecimento universal por volta de 2010.
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Mauro Enokihara

Como resumir a honra e responsabilidade de 
presidir o GBM?
Sou um dos sócios idealizadores e fundadores do GBM, que 
tem por característica ser um Grupo de Estudos Multidisciplinar 
(agregar várias especialidades) e Multicêntrico (vários 
serviços médicos). É motivo de muito orgulho ter participado 
desde o início deste Grupo. Para os pessimistas que acharam 
que o GBM não duraria dois anos e graças a todos os que 
acreditaram e acreditam nos seus propósitos, vamos 
completar 20 anos de existência. A responsabilidade de ter 
sido presidente do GBM é o respeito que foi conquistado e é 
compartilhado pela comunidade médica.  

Como era o cenário/contexto do melanoma 
em sua gestão?
No inicio do GBM, havia muita desinformação sobre o que 
era o melanoma, inclusive nos levantamentos iniciais, o fator 
de maior importância para o prognóstico do melanoma era e 
continua sendo a espessura de Breslow. Somente 39% dos 
laudos anatomopatológicos citavam este dado, que orienta a 
conduta terapêutica. Hoje notamos que não recebemos mais 
laudos sem este tipo de informação, trabalho em conjunto 
com a Sociedade Brasileira de Patologia. 
Continuamos na luta. Tem melhorado o nível de informação 
para os médicos e a população leiga, ainda bem abaixo do 
que gostaríamos, mas é com perseverança que atingiremos 
os nossos objetivos.

Quais os principais destaques dentre as ações 
realizadas em sua gestão?
Tivemos a oportunidade de realizar ações inovadoras, 
como fazer campanha de conscientização sobre os danos 
provocados pela exposição à radiação ultravioleta nas 
altitudes das regiões serranas. Esse tipo de ação sempre foi 
comum nas praias e no verão, o que o GBM também fez, mas 
ação nas montanhas foi inovador. Aconteceu em Campos do 
Jordão, onde estão os maiores índices de UV pela altitude, 
sem poluição, no inverno e onde as pessoas não têm o 
hábito da fotoproteção. A ação teve apoio da Prefeitura 
e foi realizada em conjunto com a Sociedade Brasileira de 
Dermatologia - Regional São Paulo (SBD-RESP) e Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD). Outras ações 
foram: reuniões de teleconferência sobre melanoma com 
a telemedicina da USP (Prof. Dr. Chao Lung Wen); cursos 
itinerantes sobre melanoma e dermatoscopia; lançamento 
da 1ª Edição do livro Melamona - Diagnóstico e Tratamento 
(Editores: Alberto Wainstein e Francisco Belfort).

Acreditar em educar e perseverar 
na prevenção primária (não ter o 
melanoma) e secundária (diagnóstico 
precoce) é o que precisamos para 
combater o melanoma.

2007 - 2009
Presidente do GBM na gestão

1997

2ª Conferência Brasileira sobre Melanoma
São Paulo - SP
Presidente: Dr. Fernando Augusto de Almeida
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Ivan Dunshee de
Abranches Oliveira Santos

Como resumir a honra e responsabilidade de 
presidir o GBM?
O GBM é uma instituição multidisciplinar, congregando, 
atualmente, principalmente dermatologistas, cirurgiões 
oncológicos, oncologistas clínicos, patologistas e outros 
profi ssionais ligados à saúde, todos direcionados ao estudo 
e divulgação do tratamento atualizado do melanoma. 
Aprendemos e ensinamos uns aos outros. Ser presidente 
desta instituição foi uma experiência bastante gratifi cante. 
Durante toda a minha vida profi ssional, tanto no Hospital 
A.C. Camargo, onde tive minha formação oncológica, como 
na Escola Paulista de Medicina, onde tive a oportunidade 
de ensinar e pesquisar, o meu foco principal, incluindo 
minhas teses, sempre foi melanoma. Na presidência do GBM 
crescemos e aprendemos juntos com a experiência das várias 
especialidades. Sem dúvida, a presidência do GBM é bastante 
gratifi cante, mas também é uma grande responsabilidade 
disseminar a prevenção junto à população e as condutas 
terapêuticas atualizadas para a comunidade médica. 

Como era o cenário/contexto do melanoma 
em sua gestão?
Na época da minha gestão (2009-2011), a biópsia do 
linfonodo sentinela era realizada em pacientes com EC I com 
lesão primária apresentando Breslow maior que 0,75mm. 
Após debates em reuniões que fazíamos regularmente, esta 
medida passou a ser questionada. Optou-se por fazer um 
estudo a partir da casuística própria do GBM, comparando 

com a literatura, para depois  nos posicionarmos ofi cialmente. 
A indicação do GBM para a BLS passou a ser com Breslow de 
1mm ofi cialmente a partir da 10a Conferência, realizada em 
2013, em Belo Horizonte. 
Nesta época, a oncologia clínica passou a ter maior 
importância no tratamento do melanoma, com os primeiros 
resultados signifi cativos da imunoterapia com inibidores do 
CTLA-4 e com anticorpos Anti-PD1, nesta época ainda não 
disponíveis no nosso meio como rotina. 

Quais os principais destaques dentre as ações 
realizadas em sua gestão?
O empenho de toda minha diretoria foi o fator primordial 
para colhermos bons frutos. Destacaria o trabalho de coleta 
de dados para o registro brasileiro de melanoma, que gerou 
trabalhos científi cos e revelou dados importantes sobre o 
melanoma no nosso país. As reuniões de discussão de casos 
realizadas em São Paulo e cursos itinerantes realizados 
em outros estados foram muito produtivos. As campanhas 
de prevenção, realizadas no Rio Grande do Sul, com a 
coordenação do Dr. Felice Ricardi, que conseguiu o patrocínio 
da Fecomércio, e em São Paulo, com a coordenação do Dr. 
Gilles Landman, foram bastante elogiadas e tiveram grande 
repercussão. Com mais interesse dos laboratórios, devido 
aos medicamentos que estavam chegando, houve maior 
aporte de recursos, o que ajudou a equipe comandada pelo 
Dr. Barcaui a fazer da conferência realizada no Rio de Janeiro 
uma das melhores. 

Ao fi nal da nossa gestão, graças ao empenho de toda a equipe, fi camos 
contentes com a oportunidade de ter feito um bom trabalho. Acredito que a 
minha gestão como presidente foi marcada pelo trabalho na divulgação de 
cursos sobre prevenção primária e secundária do melanoma e pela maior 
integração com os oncologistas clínicos. 

2009 - 2011
Presidente do GBM na gestão
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Como resumir a honra e responsabilidade de 
presidir o GBM?
Acompanho o GBM desde sua criação, tendo participado de 
todas as conferências e frequentado as reuniões científi cas 
que inicialmente eram mensais e realizadas na APM. Em 2005, 
participei do Departamento Científi co e, posteriormente, 
passei a fazer parte da diretoria como secretária-geral. Após 
duas gestões neste cargo, tive a honra de ser presidente do 
Grupo. Foi um momento muito importante, em especial por ter 
sido a primeira mulher a ter este cargo. Tive o apoio de todos 
os mestres que havia acompanhado desde então na trajetória 
do Grupo e, com muito orgulho e responsabilidade, tentei 
manter e perpetuar os pilares para os quais o GBM foi criado.

Como era o cenário/contexto do melanoma 
em sua gestão?
A minha gestão foi uma fase de transição entre a época 
em que não havia tratamento efetivo para a doença 
metastática e o início das pesquisas e introdução das novas 
drogas que mudaram o cenário da doença no Brasil e no 
mundo. A partir de então, o melanoma esteve no foco das 
indústrias farmacêuticas, aumentou o interesse de todas as 
especialidades médicas envolvidas e, proporcionalmente,  
nossa responsabilidade em transmitir o conhecimento de 
forma correta e efetiva.

Quais os principais destaques dentre as ações 
realizadas em sua gestão?
Na  minha gestão, o GBM completou 15 anos e, para esta 
comemoração, o logotipo do grupo foi reformulado. Fazendo 

Bianca Costa Soares de Sá

Enfatizamos a importância de 
disseminar o conhecimento sobre o 
melanoma  para os profi ssionais de 
saúde envolvidos e também para os 
pacientes, com foco no diagnóstico 
precoce e correto da doença, o que 
possibilita melhor prognóstico.

2011 - 2013
Presidente do GBM na gestão

parte da campanha de prevenção, criamos um folheto 
informativo que foi disponilizado e entregue aos sócios para 
distribuição em suas clínicas e consultórios, com foco na 
difusão de informação sobre diagnóstico e prevenção para 
os pacientes.
As reuniões científi cas foram também reformuladas, obtendo 
aumento importante da frequência. Consolidou-se seu 
formato atual, reforçando a meta de trazer, das especialidades 
envolvidas com o manejo do melanoma, o conhecimento 
básico e atualizado sobre a doença para a comunidade 
médica. Criamos um novo protocolo simplifi cado para 
facilitar o registro da doença em consultórios e clínicas, fora 
dos grandes serviços de referência, na tentativa de termos 
números mais fi dedignos da doença no país.

1998

• Lançamento de site educativo na  
internet

• Reuniões mensais dos diferentes 
serviços representados no Grupo
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2013 - 2015
Presidente do GBM na gestão

Como resumir a honra e responsabilidade de 
presidir o GBM?
Uma grande honra que gerou enorme comprometimento 
para manter o GBM crescendo em tamanho, qualidade 
e, pricipalmente, consolidando-se como porta-voz do 
melanoma no Brasil.

Como era o cenário/contexto do melanoma 
em sua gestão?
O melanoma, apesar de sua gravidade e complexidade, 
era uma doença negligenciada e importante para poucos 
abnegados e comprometidos, como são os membros do 
GBM. Presidi e organizei a Conferência Brasileira sobre 
Melanoma em 2013. Consegui realizar um grande evento 
que consolidou o GBM como líder nacional e referência 
mundial para o melanoma no Brasil. Foi um evento com 
grande número de participantes de todo o Brasil e 12 
convidados internacionais. Mesmo não tendo sido muito 
lucrativo para o GBM, serviu de alicerce para ganharmos 
reconhecimento e, consequentemente, patrocínios e maior 
apoio. Com este evento, estabelecemos fl uxo contínuo de 
patrocínios e pudemos terminar o mandato em 2015 com 
um GBM fi nanceiramente estabelecido.

Quais os principais destaques dentre as ações 
realizadas em sua gestão?
- Tornar o GBM mais multidisciplinar. Éramos um grupo 
predominantemente centrado no dermatologista e 
cirurgião, que eram e continuam sendo o cerne da 
atenção primária. Entretanto, a oncologia clínica estava 
ganhando grande destaque, importância e apoio, que se 
desenvolviam à margem do GBM. Consegui aproximar e 

Alberto Wainstein

O GBM deve ser sempre muito maior do que seus membros, deve ter vida 
própria, crescer e espalhar por todo o Brasil. O GBM deve sempre ser o ponto de 
referência para profi ssionais de saúde e leigos sobre melanoma.

gerar laços do GBM com a oncologia clínica, os oncologistas 
e as indústrias que investem e disponibilizam tratamentos 
para o melanoma.
- Tornar o GBM mais nacional, envolvendo de maneira mais 
efetiva colegas de outros estados e tentando tornar o GBM 
mais profi ssionalizado, com plano de trabalho, metas e 
reuniões com pauta e acompanhamento contínuo de ações 
responsáveis e realizações.
- Interiorização  do GBM: profi ssionalizei o modelo 
de realização de cursos itinerantes por todo o Brasil. 
Rotineiramente, sua solicitação e realização dependia de 
contato pessoal com a presidência do GBM. Criamos um 
edital online, por meio do qual qualquer associado, de 
qualquer lugar do Brasil, podia solicitar um curso itinerante 
para motivar e difundir conhecimentos sobre melanoma em 
sua cidade. Instituí, também neste edital, um modelo para o 
GBM subsidiar os cursos com responsabilidade.
- Temos um banco de dados de melanoma há mais de 
dez anos no GBM. Estas informações são de grande valia 
e precisam ser tornadas públicas para nortear políticas 
públicas e privadas sobre melanoma no Brasil. Sempre foi 
interesse e compromisso do GBM publicar esses dados, mas 
nunca chegamos perto de fazê-lo. Defi nimos que o GBM não 
conseguiria fazer isso e, fi nalmente, admitimos ofi cialmente 
que precisávamos de ajuda profi ssional. Contratamos, 
portanto, uma empresa para esta atividade.
- Ao fi nal de meu mandato, convenci o Elimar, que havia 
sido previamente muito dedicado como tesoureiro e 
secretário, a assumir o GBM. Ele se considerava muito 
jovem e pouco maduro para a responsabilidade, mas 
consegui convencê-lo de que precisávamos de pessoas 
novas com ideias e disposições.
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Elimar Gomes

Como resumir a honra e responsabilidade de 
presidir o GBM?
Tenho me dedicado ao GBM desde 2011, inicialmente 
como tesoureiro e depois como secretário-geral. Foi com 
muita honra e grande satisfação que apresentei a minha 
diretoria para essa gestão na 11a Conferência, em Goiânia. 
A minha insegurança em assumir a presidência de um grupo 
tão forte ainda tão jovem se transformou em dedicação e 
perseverança, que têm gerado bons frutos.

Como é o cenário/contexto do melanoma  
em sua gestão?
Nos últimos anos, houve um grande avanço no diagnóstico 
precoce e uma expansão sem precedentes nas opções 
terapêuticas para o melanoma avançado, determinando 
uma necessidade de atualização constante. Nesse contexto, 
cabe ao GBM ampliar o seu principal objetivo, que é 
disseminar o conhecimento em melanoma cutâneo de forma 
multidisciplinar e integrada e possibilitar atenção ampla e 
personalizada ao paciente.

Quais os principais destaques dentre as ações 
realizadas em sua gestão?
Nossos esforços se concentraram em consolidar e otimizar 
as ações do GBM em cinco áreas: educação médica 
continuada, Registro Brasileiro de Melanoma, campanhas 
de prevenção, apoio à sociedade civil organizada e 
comunicação institucional. 
Aprimoramos a reunião científica trimestral, em São 
Paulo, implantamos a reunião científica regional de Belo 
Horizonte, já promovemos oito Cursos de Atualização em 
todo o país e criamos os Simpósios Regionais, realizados 
em Curitiba e Porto Alegre.
A captação de dados do Registro Brasileiro de Melanoma foi 
encerrada, obtivemos aprovação do projeto em Comitê de 
Ética, publicamos um primeiro artigo com dados parciais e 

Com muita dedicação 
e dinamismo, 
conseguimos otimizar 
todas as ações do 
Grupo, determinando 
um ganho imensurável 
na visibilidade do GBM.

2015 - 2017
Presidente do GBM na gestão

estamos elaborando um novo artigo para tornar públicos os 
nossos dados para a comunidade científica.
Executamos campanhas de prevenção em São Paulo e 
nas praias do Rio Grande do Sul. Além disso, apoiamos 
campanhas das ONGs Instituto Melanoma Brasil e Instituto 
Lado a Lado.
Um novo boletim foi implementado, o site do GBM foi 
totalmente modernizado e inserimos o Grupo nas mídias 
sociais através do Facebook, com excelentes resultados 
até o momento.
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Ao londo de 20 anos, o Grupo Brasileiro de Melanoma 

organizou 11 Conferências. Foram 11 encontros que 

reuniram médicos de diferentes especalidades, em 

diferentes estados brasileiros, com o objetivo de 

estudar e aprimorar o tratamento do melanoma. Cada 

uma destas oportunidades foi concebida a partir dos 

esforços de muitas pessoas, representadas pela figura 

do presidente de cada edição. A seguir, convidamos 

alguns dos colegas que presidiram algumas edições 

da Conferência Brasileira sobre Melanoma para nos 

contar um pouco dessa experiência.
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O maior evento do GBM vem, ao longo destes 
20 anos, evoluindo e se modificando. Na edição 
presidida por você, o que podemos destacar de mais 
significativo?
A conferência de 2005 foi um marco na história do GBM. 
Após várias edições em São Paulo, a conferência de Salvador 
marcou a nacionalização do nosso grupo.  

Qual a importância da Conferência para  
a medicina brasileira?
Fundamental. O GBM difundiu o conhecimento sobre o 
melanoma. São dias dedicados ao estudo do melanoma 
sempre com o objetivo principal: nossos pacientes. 

Miguel Ângelo Brandão

A conferência é a plena realização da 
abordagem multidisciplinar

2005
Presidente da Conferência em

1998

1º Boletim 
Informativo do GBM

Nosso primeiro logo era assim...

Como imagina a Conferência daqui a 20 anos?
O melanoma é o câncer que apresenta a maior taxa de 
crescimento. Será um tema cada vez mais importante. Então, 
acredito que a conferência será cada mais vez maior. Imagino 
a conferência em todas as regiões no nosso país. 
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O maior evento do GBM vem, ao longo destes 20 anos, 
evoluindo e se modificando. Na edição presidida por 
você, o que podemos destacar de mais significativo?
Em 2007, tínhamos a incumbência de manter o elevado 

nível científico dos eventos anteriores e alcançar resultados 

financeiros positivos, pois era a segunda Conferência 

consecutiva realizado fora de São Paulo e o GBM dependia 

muito de sua receita. Também era o retorno à Porto Alegre, 

onde foram lançadas as primeiras sementes do GBM alguns 

anos antes. Sabíamos do interesse da comunidade gaúcha 

pelo tema e apostamos alto. Na época, Porto Alegre era 

considerada a "capital nacional do melanoma", pois os 

índices epidemiológicos eram muito elevados. Obtivemos 

pleno sucesso, com recorde de participantes para um evento 

realizado fora do eixo Rio-SP.

Qual a importância da Conferência para  
a medicina brasileira?
Aqueles apaixonados pelo melanoma cutâneo, que estudam 

e vivenciam no seu dia a dia esta neoplasia, consideram a 

Conferência do GBM um marco científico e social bianual.

Gerson Junqueira 

Não dá para deixar de ir!

2007
Presidente da Conferência em

1999 2000

Como imagina a Conferência daqui a 20 anos?
Penso que seu formato é dinâmico, que se modificou nestas 

duas décadas, acompanhando os avanços tecnológicos e 

terapêuticos do momento, e continuará sua trajetória de 

sucesso.

3ª Conferência Brasileira sobre Melanoma 
São Paulo - SP
Presidente: Dr. Ivan D. A. Oliveira Santos

Programa Nacional de 
Registro do Melanoma
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João Pedreira Duprat

Acredito que seja e deve sempre ser o momento 
mais esperado dos profissionais que trabalham 
com melanoma no Brasil

O maior evento do GBM vem, ao longo destes 20 anos, 
evoluindo e se modificando. Na edição presidida por 
você, o que podemos destacar de mais significativo?
Tive a oportunidade de presidir uma conferência em 
2009 e estou presidindo a próxima, que será em 2017. 
É  interessante notar a diferença entre elas. Em 2009 foi 
muito importante, pois o GBM estava crescendo e, na versão 
anterior, havia saído de São Paulo, então precisava voltar a 
ter grande público. No modelo da época, achei que teve um 
grande impacto pelo brilho dos convidados internacionais e, 
dentre os nacionais, procuramos escolher pela qualidade do 
que o palestrante poderia trazer, evitando escolhas políticas. 
Acredito que isto deu um resultado muito satisfatório de 
qualidade a quem veio.
Na nova versão, com a imprescindível colaboração do atual 
presidente do GBM, Elimar Gomes, mudamos bastante a 

maneira de estruturar o evento. Não perdendo o caráter 
multidisciplinar em reuniões em plenária, mas deixando um 
bom espaço às várias especialidades para irem a fundo em 
suas áreas.

Qual a importância da Conferência para  
a medicina brasileira?
Tem sido muito importante, inicialmente pela conferência 
e, agora, somando com os cursos itinerantes, temos tido 
um verdadeiro caráter de disseminação do conhecimento e 
padronização dos tratamentos.

Como imagina a Conferência daqui a 20 anos?
Com certeza com igual importância, mas o grupo deve sempre 
olhar as mudanças a cada momento e, por isso, seria errado 
prever, pois a sabedoria está em poder sempre mudar.  

2009
Presidente da Conferência em

2001

Cursos de Atualização em Melanoma 
Cutâneo e Dermatoscopia em várias 
cidades com conteúdo padronizado.

4ª Conferência Brasileira sobre Melanoma
São Paulo - SP
Presidente: Dr. Francisco Belfort
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O maior evento do GBM vem, ao longo destes 20 anos, 
evoluindo e se modificando. Na edição presidida por 
você, o que podemos destacar de mais significativo?
Naquele ano ,foi marcante especialmente do ponto de 

vista estrutural. Um grande incremento que tivemos da 

participação da indústria farmacêutica, que veio a reboque 

das novas drogas descobertas a partir de 2010, iniciando 

pelo Ipilimumabe e, em seguida, pelo Vemurafenib. Isso nos 

permitiu contar com maior investimento e com a participação 

de mais convidados estrangeiros em comparação ao que vinha 

ocorrendo habitualmente. De lá para cá, essa participação 

certamente só tem aumentado e nossas Conferências têm se 

tornado cada vez melhores.

Carlos Barcaui

Nossa Conferência é um evento, acima de tudo, democrático 
do ponto de vista acadêmico

Qual a importância da Conferência para  
a medicina brasileira?
Sem dúvida o caráter multidisciplinar do evento, que permite 

o intercâmbio entre especialidades, é o grande diferencial 

da nossa conferência em relação a todos os outros diversos 

congressos médicos que costumamos participar.

Como imagina a Conferência daqui a 20 anos?
Creio que a grande questão a ser discutida não será talvez 

mais a cura, mas sim quem pode arcar com os custos das 

novas drogas disponíveis no mercado. Essa é uma questão 

mundial, que aflige também países ricos, como a Alemanha e 

a Holanda, atualmente.

2011
Presidente da Conferência em

5ª Conferência Brasileira 
sobre Melanoma
São Paulo - SP
Presidente: Dr. Mauro Enokihara Programa de

Prevenção do
Melanoma

2003
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Flavio Cavarsan

Oportunidade para 
consolidar, aprimorar e 
atualizar os conhecimentos 
sobre melanoma, num
ambiente científi co de 
alta qualidade técnica e 
multiprofi ssional

2015
Presidente da Conferência em

O maior evento do GBM vem, ao longo destes 20 anos, 
evoluindo e se modifi cando. Na edição presidida por 
você, o que podemos destacar de mais signifi cativo?
Na 11a Conferência Brasileira sobre Melanoma, que aconteceu 
em agosto de 2015, na cidade de Goiânia, vale ressaltar que, 
pela primeira vez na história das conferências, o evento 
ocorreu no Centro-Oeste do país. Trouxemos grandes nomes 
do melanoma mundial, como os americanos Sanjiv Agarwala 
(oncologista clínico), Merrick Ross (cirurgião oncológico), Jane 
Messina (dermatopatologista) e a suíça Simone Goldinger 
(dermatologista) para um encontro científi co com os 
renomados especialistas nacionais, que promoveram debates 
de alta qualidade técnica sobre o melanoma.
Vale ainda ressaltar que Goiânia marcou uma nova fase das 
conferências nacionais do Grupo Brasileiro de Melanoma, 
com o formato de grandes eventos científi cos, com a 
participação por meio de stands e simpósios satélites de 
grandes patrocinadores multinacionais ligados às novas 
linhas de tratamentos sistêmicos para o melanoma avançado. 

Qual a importância da conferência para 
a medicina brasileira?
A Conferência Brasileira sobre Melanoma, que ocorre a 
cada dois anos, tem como objetivo basilar a divulgação 
e discussão por especialistas dos avanços e novidades  
sobre epidemiologia, diagnóstico, tratamentos cirúrgicos, 
tratamentos clínicos sistêmicos e locais, seguimento e 
prevenção do melanoma. Representa o evento científi co 
de maior relevância no assunto para a educação médica 
continuada em nosso país, corroborando de forma indireta 
para a melhor abordagem de milhares de pacientes vitimados 
pelo melanoma a cada ano. 

Como imagina a conferência daqui a 20 anos?
Eu imagino uma conferência grandiosa em participação de 
congressistas, haja vista que a cada edição o número de 
participantes interessados em debater o melanoma vem 
aumentando. Uma conferência primorosa em organização, 
pois as comissões organizadoras vêm se desdobrando para 
apresentar eventos cada vez mais interessantes do ponto 
de vista científi co e social, sempre preocupadas com o 
conforto e a segurança dos participantes. E, por último, uma 
conferência rica em inovações tecnológicas que permitam 
maior iteratividade entre palestrantes, congressistas, 
patrocinadores e pacientes, para o maior aprendizado de 
todos os envolvidos. 

2005

6ª Conferência Brasileira 
sobre Melanoma
Salvador - BA
Presidente: Miguel Brandão

BoletimGBM_Dezembro2016-v05.indd   30 13/12/16   14:34



www.gbm.org.br

31

SÓCIOS
FUNDADORES

BoletimGBM_Dezembro2016-v05.indd   31 13/12/16   14:34



MELANOMA    Publicação oficial do GBM

32

SÓCIOS
FUNDADORES

Por que a criação do GBM foi importante 
há 20 anos atrás?
A criação do GBM foi uma iniciativa com o apoio da 

Galderma. Ocorreu em reunião na Unifesp com os 

membros fundadores, em 2006, e sua importância estava 

relacionada com a proposta da formação do primeiro 

grupo brasileiro para estudo da doença, com objetivos 

de atualização profi ssional e pesquisa multicêntrica e 

integrada, ou seja, com envolvimento de médicos de 

diferentes especialidades: dermatologistas, oncologistas, 

patologistas, entre outros.

O que de mais signifi cativo mudou no cenário do 
estudo/tratamento do melanoma ao longo 
destes 20 anos?
A cooperação entre os diferentes grupos, em nível 

nacional, possibilitou reuniões multicêntricas. A partir 

delas, foi possível o compartilhamento de conhecimentos 

científi cos entre especialistas de diversas áreas, integração 

multiprofi ssional e conhecimento das diferentes realidades/

situações brasileiras relacionadas à doença.

Chao Lung Wen

Um exemplo para o Brasil de cooperação 
multicêntrica e multiprofi ssional para 
formação de conhecimentos de excelência

Como você projeta os próximos 20 anos do GBM?
Se o GBM acompanhar os progressos da telemedicina, terá 

uma perspectiva muito importante no cenário nacional. 

Poderá expandir mais o protocolo simplifi cado no Brasil para 

acompanhamento ampliado da doença, criação de aplicativos 

para smartphone e sistemas para promover a atenção 

integrada e personalizada para os portadores. Além disso, 

poderá promover a estruturação e a difusão de estratégias 

de prevenção mais efi cientes (eCare contra melanoma) e a 

formação de rede de teletriagem envolvendo salões de beleza, 

massagistas, academias de ginástica, entre outros. Enfi m, o 

próximo salto do GBM estará relacionado com o importante 

uso dos recursos de telemedicina.

Se tivesse a chance de fundar novamente o GBM, 
faria algo diferente?
Sim. Eu formaria adicionalmente um grupo de inovação 

tecnológica e telemedicina, que seria responsável pela gestão 

de informação estratégica de dados, além da promoção de 

interação multicêntrica e inclusão de recursos de telemedicina 

nas atividades dos serviços credenciados ao GBM.

2007

7ª Conferência Brasileira sobre Melanoma
Porto Alegre – RS
Presidente: Gerson Junqueira

BoletimGBM_Dezembro2016-v05.indd   32 13/12/16   14:34



www.gbm.org.br

33

SÓCIOS
FUNDADORES

Por que a criação do GBM foi importante 
há 20 anos atrás?
Porque pavimentou alicerces para nacionalizarmos o foco 
e o tratamento multidisciplinar. Foi também pioneiro com a 
criação do banco de dados e dos e-alerts, estes copiados por 
várias outras sociedades médicas.

O que de mais signifi cativo mudou no cenário do 
estudo/tratamento do melanoma ao longo 
destes 20 anos?
A conscientização a nível nacional e a troca de informações 
e experiências.

Grupo multidisciplinar de âmbito 
nacional que difundiu conhecimento 
e eliminou fronteiras

Eduard René Brechtbühl

Como você projeta os próximos 20 anos do GBM?
Implementar ainda mais a nacionalização do tratamento 
multidisciplinar, assim como aproximá-lo do público através 
das mídias sociais.

Se tivesse a chance de fundar novamente o GBM, 
faria algo diferente?
Nacionalizaria mais ainda, e com um foco ainda mais 
multidisciplinar.

2008

AÇÃO NAS
MONTANHAS

Parceria com a SBD e SBCD

Teleconferência:
GBM e Telemedicina USP
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Mirian Nacagami Sotto 

GBM: uma visão multidisciplinar 
do melanoma

Por que a criação do GBM foi importante 
há 20 anos atrás?
A criação do GBM foi importante para  aproximar colegas 
de diferentes especialidades médicas (dermatologistas, 
cirurgiões e oncologistas clínicos) e outros profi ssionais 
da área da saúde e, desse modo, promover e incentivar a 
abordagem multidisplinar/interdisciplinar dos doentes com 
melanoma e do estudo dessa neoplasia.  

O que de mais signifi cativo mudou no cenário do 
estudo/tratamento do melanoma ao longo 
destes 20 anos?
Acredito que o GBM tem cumprido a função de promotor 
e incentivador da multi e interdisciplinaridade no estudo e 
tratamento do melanoma. Essa função tem sido realizada 

através da promoção de reuniões científi cas mensais nos 
diferentes estados brasilleiros e nos congressos do GBM.  

Como você projeta os próximos 20 anos do GBM?
Atuação crescente na área médica e de ciências biológicas, 
tendo como objetivo a melhor abordagem e tratamento 
dos doentes em nosso país. Atuação educativa quanto 
a prevenção e reconhecimento precoce das lesões  
melanocíticas atípicas. 

Se tivesse a chance de fundar novamente o GBM, 
faria algo diferente?
Acredito que não. Os principais objetivos pretendidos há 20 
anos atrás foram obtidos. 

2009

8ª Conferência Brasileira sobre Melanoma
São Paulo – SP
Presidente: João Duprat

LIVRO DO GBM
1ª. edição
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Ninguém é mais importante que o paciente

Por que a criação do GBM foi importante 
há 20 anos atrás?
A criação do GBM foi importante para a organização de um 

banco de dados confi ável e para que se pudesse saber o real 

tamanho do problema do melanoma no Brasil.

O que de mais signifi cativo mudou no cenário do 
estudo/tratamento do melanoma ao longo 
destes 20 anos?
Acho que a integração multidisciplinar para o atendimento 

ao paciente com melanoma e a padronização da conduta 

e do laudo do exame anatomopatológico. Somando estes 

pontos à educação médica continuada, formam-se os pontos 

mais relevantes.

Sergio Yamada

Como você projeta os próximos 20 anos do GBM?
Seria muito importante a notifi cação simplifi cada ser 

realmente simplifi cada. Por exemplo, notifi car por aplicativo 

com foto do anatomopatológico e tendo fi ltros no GBM para 

evitar duplicidade de notifi cação.

Se tivesse a chance de fundar novamente o GBM, 
faria algo diferente?
Não faria nada diferente.

2011 2013

Inovação das 
reuniões científi cas: 
novas datas e 
formato

9ª Conferência Brasileira sobre Melanoma
Rio de Janeiro - RJ
Presidente: Carlos Barcaui
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Por que a criação do GBM foi importante 
há 20 anos atrás?
A criação do GBM foi importante sob vários aspectos, mas os 
três que ressalto são: 
1) A consolidação da importância da multidisciplinaridade no 
estudo, diagnóstico e abordagem terapêutica da neoplasia;
2) A padronização da atenção ao paciente com melanoma, 
no Brasil, desde seus critérios diagnósticos aos tratamentos 
preconizados;
3) A visibilidade do nosso país no exterior.

O que de mais signifi cativo mudou no cenário do 
estudo/tratamento do melanoma ao longo 
destes 20 anos?
Inquestionavelmente foi a descoberta de terapias-alvo para 
o tratamento da doença avançada, com signifi cativa melhora 
da qualidade e expectativa de vida para os pacientes!

José Antonio Sanches

Um grupo icônico no respeito à 
multidisciplinaridade!

Como você projeta os próximos 20 anos do GBM?
Como um grupo absolutamente consolidado, que estará 
participando ativamente e internacionalmente de todos os 
avanços relacionados à neoplasia, desde a investigação de 
seus mecanismos básicos patogenéticos até a participação 
em estudos de desenvolvimento de novos fármacos. Também, 
terá conseguido estatísticas fi dedignas sobre incidência e 
prevalência da doença nas diversas regiões brasileiras. E se 
orgulhará de ter mudado a história dessa neoplasia, no nosso 
país, com seus programas de conscientização da população 
e de educação continuada voltada para os profi ssionais da 
saúde que abordam a doença.

Se tivesse a chance de fundar novamente o GBM, 
faria algo diferente?
Acho que não! Estou convencido de que ele foi bem 
planejado e muito bem conduzido por todos aquele que 
estiveram à sua frente desde sua fundação.

Novo folheto é 
distribuído aos sócios 
como material de apoio 
para informação de 
pacientes.

O novo logotipo, comemorativo dos 
15 anos, se aproxima visualmente 
da marca da campanha “Melanoma 
Proteja-se".
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Por que a criação do GBM foi importante 
há 20 anos atrás?
Porque deu início à união de esforços de interessados 
esparsos pelo país que trabalhavam isolada e paralelamente 
no diagóstico e controle dos melanomas.

O que de mais signifi cativo mudou no cenário do 
estudo/tratamento do melanoma ao longo 
destes 20 anos?
Um progressivo aumento de qualidade no diagnóstico e 
controle dos melanomas, benefi ciando a população em geral.

Um marco no estudo e no controle dos 
melanomas, colocando o Brasil no mapa 
mundial desta patologia 

Lucio Bakos

Como você projeta os próximos 20 anos do GBM?
Progressos cada vez maiores e mais qualidade com os 
avanços no conhecimento

Se tivesse a chance de fundar novamente o GBM, 
faria algo diferente?
Certamente não, pois o modelo frutifi cou favoravelmente, 
atingindo reconhecimento até internacional.

10ª Conferência Brasileira 
sobre Melanoma
Belo Horizonte - MG
Presidente: Alberto J. Wainstein

2ª. Edição do 
Livro do GBM

2014
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Por que a criação do GBM foi importante 
há 20 anos atrás?
O GBM surgiu em uma época em que já havia um movimento 
mundial de unifi cação da ideia de que o melanoma cutâneo 
só seria prevenido, diagnosticado e tratado corretamente se 
houvesse uma abordagem multidisciplinar. Isto foi, na época, 
uma inovação enorme.

O que de mais signifi cativo mudou no cenário do 
estudo/tratamento do melanoma ao 
longo destes 20 anos?
O conceito de fotoproteção foi intensamente disseminado. 
Também o diagnóstico precoce , através da dermatoscopia, 

Não é possível resumir o GBM em uma 
frase, pois a síntese não se aplica à 
Medicina do Câncer 

Marcus Maia

reduziu sensívelmente a espessura da lesão primária, com 
consequente diminuição da mortalidade.  O microestadiamento 
conseguiu padronizar de forma efi ciente a abordagem 
cirúrgica da lesão primária e, consequentemente, o 
prognóstico. O mesmo pode ser dito em relação à biópsia do 
linfonodo sentinela. O GBM disseminou os conhecimentos 
básicos sobre o melanoma cutâneo no Brasil e estabeleceu 
os seus parâmetros diagnósticos e terapêuticos, sempre de 
acordo com os outros polos de referência mundial.

Como você projeta os próximos 20 anos do GBM?
Se pudermos nos aventurar em nossas previsões, eu diria 
que o GBM, com certeza, continuará a cumprir a sua missão 
vocacional.

11ª Conferência Brasileira sobre Melanoma
Goiânia - GO
Presidente: Flavio Cavarsan

Campanha Melanoma Proteja-se
No Conjunto Nacional

2015
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A história do melanoma no Brasil tem duas 
fases: pré-GBM e pós-GBM

Por que a criação do GBM foi importante 
há 20 anos atrás?
Porque há 20 anos houve uma mudança radical no tratamento 

do melanoma primário ou metastático, com o envolvimento 

de médicos especialistas de várias áreas, como dermatologia 

clínica e cirúrgica, cirurgia plástica, cirurgia oncológica e 

oncologia clínica. O GBM foi importante para que este grupo 

de profi ssionais pudesse estar atualizado e com proposta de 

tratamento unifi cada.

O que de mais signifi cativo mudou no cenário do 
estudo/tratamento do melanoma ao longo 
destes 20 anos?
Do ponto de vista clínico, o advento da dermatoscopia  

favoreceu o diagnóstico dos melanomas iniciais e fi nos. 

Do ponto de vista cirúrgico, a pesquisa do linfonodo 

Nilceo Michalany

sentinela evitou as linfadenectomias radicais com as 

suas sequelas. Os laudos anatomopatológicos foram se 

uniformizando com o tempo, informando todos os itens que 

implicam no prognóstico do paciente. O desenvolvimento 

de quimioterápicos, da biologia molecular e os estudos 

genéticos se desenvolveram neste período.

Como você projeta os próximos 20 anos do GBM?
Ainda há muito o que fazer, pois o Brasil é um pais 

heterogêneo e nós ainda precisamos conscientizar a classe 

médica para que o tratamento do melanoma, do diagnóstico 

até a alta, seja uniformizado em todo o país.

Se tivesse a chance de fundar novamente o GBM, 
faria algo diferente?
Não. Seria da mesma forma.

Novo Boletim

Novo posicionamento
nas mídias digitais
Página no Facebook com 
mais de 6.500 curtidas Novo website 

Adaptável a dispositivos móveis e 
com área exclusiva do associado

2016
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Cursos itinerantes
Dois dias de intenso estudo e bom público
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a seu mecanismo de ação. Essas reações podem envolver os sistemas gastrointestinal, hepático, cutâneo, nervoso, endócrino ou outros órgãos e sistemas, podendo ser graves ou fatais. Salvo 
se uma etiologia alternativa tiver sido identifi cada, a ocorrência de diarreia, aumento na frequência de evacuações, fezes com sangue, elevações nos testes de função hepática (LFT), erupções 
cutâneas (rash) e endocrinopatia deve ser considerada infl amatória e relacionada a YERVOY. O diagnóstico precoce e o tratamento apropriado são essenciais para minimizar as complicações de 
ameaça à vida. Corticosteroides sistêmicos em altas doses com ou sem terapia imunossupressora adicional podem ser necessários para o tratamento de reações adversas graves relacionadas 
ao sistema imunológico. YERVOY deve ser usado com cautela em pacientes que já tiveram anteriormente uma reação adversa grave de pele ou sofreram risco de vida em uma terapia anterior 
de estímulo imune de câncer. A administração concomitante de YERVOY e vemurafenibe não é recomendada devido ao relato de elevações em teste de função do fígado grau 3 assintomáticas 
em um estudo clínico. YERVOY não é recomendado durante a gestação ou em mulheres com potencial para engravidar que não usam contracepção efi caz, salvo se o benefício clínico superar o 
risco potencial. Deve-se decidir sobre descontinuar a amamentação ou a terapia com YERVOY, levando em consideração o benefício da amamentação para a criança e o benefício da terapia para 
a mulher. YERVOY contém 2,30 mg de sódio. Esta informação deve ser considerada quando YERVOY for utilizado em pacientes com dieta controlada de sódio. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: 
O uso contínuo de corticosteroides sistêmicos, antes do início de YERVOY, deve ser evitado. Entretanto, eles podem ser usados após o início do uso de YERVOY para tratar as reações adversas 
relacionadas ao sistema imunológico. Pacientes que necessitarem de terapia anticoagulante concomitante devem ser monitorados cuidadosamente. REAÇÕES ADVERSAS: As reações adversas 
relatadas em estudos clínicos foram: muito comuns: apetite reduzido, diarreia, vômito, náusea, erupção cutânea, prurido, fadiga, dor abdominal, reação no local da injeção, pirexia; comuns: dor 
tumoral, anemia, linfopenia, hipopituitarismo (incluindo hipofi site), hipotireoidismo, desidratação, hipocalemia, estado de confusional, neuropatia sensorial periférica, tontura, cefaleia, letargia, 
visão turva, dor no olho, hipotensão, rubor, fogacho, dispneia, tosse, hemorragia gastrointestinal, colite, constipação, doença de refl uxo gastroesofágico, dor abdominal, função hepática anormal, 
dermatite, eritema, vitiligo, urticária, alopécia, sudorese noturna, pele seca, artralgia, mialgia, dor musculoesquelética, espasmos musculares, calafrios, astenia, edema, dor, ALT elevada, AST 
elevado, bilirrubina sanguínea elevada, redução de peso; incomuns: sepse, choque séptico, infecção no trato urinário, infecção no trato respiratório, síndrome paraneoplásica, anemia hemolítica, 
trombocitopenia, eosinofi lia, neutropenia, hipersensibilidade, insufi ciência adrenal, hipertireoidismo, hipogonadismo, hiponatremia, alcalose, hipofosfatemia, síndrome de lise tumoral, alterações 
no estado mental, depressão, redução de libido, síndrome de Guillain-Barré, meningite, síncope, neuropatia craniana, edema cerebral, neuropatia periférica, ataxia, tremor, mioclonia, disartria, 
uveíte, hemorragia vítrea, irite, acuidade visual reduzida, sensação de corpo estranho nos olhos, conjuntivite, arritmia, fi brilação atrial, vasculite, angiopatia, isquemia periférica, hipotensão 
ortostática, insufi ciência respiratória, síndrome da angústia respiratória aguda, infi ltração pulmonar, edema pulmonar, pneumonite, rinite alérgica, perfuração gastrointestinal, perfuração no 
intestino grosso, perfuração intestinal, peritonite, gastroenterite, diverticulite, pancreatite, enterocolite, úlcera gástrica, úlcera no intestino grosso, esofagite, íleo, insufi ciência hepática, hepatite, 
hepatomegalia, icterícia, necrólise epidérmica tóxicaa,b, vasculite leucocitoclástica, esfoliação cutânea, polimialgia reumática, artrite, insufi ciência renal, glomerulonefrite, acidose tubular renal, 
amenorreia, insufi ciência múltipla de órgãos, reação infusional, teste de função hepática anormal, creatinina sanguínea elevada, hormônio estimulante da tireoide sanguínea elevado, cortisol 
sanguíneo reduzido, corticotrofi na sanguínea reduzida, lipase elevada, amilase sanguínea elevada, testosterona sanguínea reduzida; muito rara: reação anafi lática (choque); outras: meningismo, 
miocardite, cardiomiopatia, hepatite autoimune, eritema multiforme, nefrite autoimune, sintomas semelhantes à miastenia grave, tireoidismo autoimune, hiperpituitarismo, insufi ciência 
adrenocortical secundária, hipoparatiroidismo, tireoidite, episclerite, blefarite, edema no olho, esclerite, arterite temporal, fenômeno de Raynaud, proctite, síndrome de eritrodisestesia palmo-
plantar, psoríase, hematúria, proteinúria, hormônio estimulante da tireoide reduzido no sangue, gonadotrofi na sanguínea reduzida, tiroxina reduzida, leucopenia, policitemia, sarcoidose, hipoacusia 
neurossensorial, neuropatia central autoimune (encefalite), miosite, polimiosite, miosite ocular e reação medicamentosa com eosinofi lia e sintomas sistêmicos (DRESS). POSOLOGIA: O regime 
de indução recomendado é 3mg/kg administrado por via endovenosa durante um período de 90 minutos a cada 3 semanas em um total de 4 doses. Os pacientes devem receber todo o regime de 

OPDIVO® (nivolumabe) SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA INFUSÃO IV - USO ADULTO. Reg. MS – 1.0180.0408
INDICAÇÕES: tratamento em monoterapia do melanoma avançado (irressecável ou metastático) com ou sem tratamento prévio, independente do status de mutação de BRAF; tratamento do 
câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC) localmente avançado ou metastático com progressão após quimioterapia à base de platina. Pacientes com mutação EGFR ou ALK devem ter 
progredido após tratamento com anti-EGFR e anti-ALK antes de receber OPDIVO® (nivolumabe). Para ambas indicações não é necessário teste de PD-L1. O papel da expressão de PD-L1 não foi 
completamente esclarecido  CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade à substância ativa ou a quaisquer dos excipientes. ADVERTÊNCIAS e PRECAUÇÕES: OPDIVO® (nivolumabe) está associado a 
reações adversas resultantes de atividade imunológica elevada (reações adversas relacionadas ao sistema imunológico). Foram observadas reações imuno-relacionadas nos sistemas respiratório, 
gastrointestinal, endócrino, nervoso, e no fígado, no rim, na pele, entre outros órgãos, e reações alérgicas, podendo ser graves ou fatais. Salvo se uma etiologia alternativa tiver sido identifi cada, a 
ocorrência de dispneia, diarreia, aumento na frequência de evacuações, fezes com sangue, elevações nos testes de função hepática (LFT), elevação nos testes de função renal (creatinina), erupções 
cutâneas (rash) e endocrinopatia, entre outros sintomas, podem estar associados ao uso do OPDIVO® (nivolumabe). O diagnóstico precoce e o tratamento apropriado destas reações são essenciais 
para minimizar as complicações e ameaça à vida. Corticosteroides sistêmicos em altas doses com ou sem terapia imunossupressora adicional podem ser necessários para o tratamento de reações 
adversas graves relacionadas ao sistema imunológico. O atraso ou a descontinuação da dose poderão ser exigidos com base na segurança e tolerabilidade individuais. OPDIVO® (nivolumabe) não 
é recomendado durante a gestação ou em mulheres com potencial para engravidar que não usam contracepção efi caz, salvo se o benefício clínico superar o risco potencial. Deve-se decidir sobre 
descontinuar a amamentação ou a terapia com OPDIVO® (nivolumabe), levando em consideração o benefício da amamentação para a criança e o benefício da terapia para a mulher. INTERAÇÕES 
MEDICAMENTOSAS: O uso na linha basal de corticosteroides sistêmicos e outros imunossupressores, antes do início de OPDIVO® (nivolumabe), deve ser evitado. Entretanto, corticosteroides 
sistêmicos e outros imunossupressores podem ser usados após iniciar OPDIVO® (nivolumabe) para tratar as reações adversas imuno-relacionadas. O uso de imunossupressores sistêmicos após 
o início do tratamento com OPDIVO® (nivolumabe) não parece comprometer a efi cácia de OPDIVO® (nivolumabe). REAÇÕES ADVERSAS: OPDIVO® (nivolumabe) está associado a reações adversas 
resultantes de atividade imunológica elevada ou excessiva. A maioria delas, incluindo reações graves, foi resolvida após o início da terapia clínica apropriada ou da retirada de nivolumabe As reações 
adversas relatadas em estudos clínicos foram: muito comuns: diminuição do apetite, diarreia, náusea, erupção cutânea, prurido, fadiga; comuns: infecção do trato respiratório superior, reação 
relacionada à infusão, hipersensibilidade, hipotireoidismo, hipertireoidismo, hiperglicemia, neuropatia periférica, dor de cabeça, tontura, visão embaçada, olho seco, hipertensão, pneumonite, 
dispneia, tosse, colite, estomatite, vômito, dor abdominal, constipação, boca seca, vitiligo, pele seca, eritema, alopecia, dor musculoesquelética, artralgia, pirexia, edema (incluindo edema 
periférico), emagrecimento. Para outras reações adversas, vide bula. POSOLOGIA: A dose recomendada de OPDIVO® (nivolumabe) é de 3 mg/kg de peso, administrada por via intravenosa durante 
60 minutos a cada 2 semanas. O tratamento deve continuar enquanto o benefício clínico for observado ou até que o tratamento não seja mais tolerado pelo paciente. A preparação de OPDIVO® 
(nivolumabe) deve ser realizada por profi ssionais treinados de acordo com os procedimentos de boas práticas, especialmente com relação à  assepsia. A infusão deve ser administrada por meio 
de um fi ltro em linha estabelecido. OPDIVO® (nivolumabe) não deve ser administrado via infusão intravenosa rápida ou por bolus. Utilize um acesso venoso separado para a infusão. VENDA SOB 
PRESCRIÇÃO MÉDICA. USO RESTRITO A HOSPITAIS. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Rev0616
Novembro/2016. Material destinado exclusivamente a profi ssionais de saúde habilitados a prescrever e/ou dispensar medicamentos.
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YERVOY® (ipilimumabe) SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA INFUSÃO IV - USO ADULTO. Reg. MS – 1.0180.0402
INDICAÇÕES: tratamento de melanoma metastático ou inoperável em pacientes adultos. CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade à substância ativa ou a quaisquer dos excipientes. ADVERTÊNCIAS 
e PRECAUÇÕES: YERVOY está associado a reações adversas infl amatórias resultantes de atividade imunológica elevada ou excessiva (relacionadas ao sistema imunológico) provavelmente devido 
a seu mecanismo de ação. Essas reações podem envolver os sistemas gastrointestinal, hepático, cutâneo, nervoso, endócrino ou outros órgãos e sistemas, podendo ser graves ou fatais. Salvo 
se uma etiologia alternativa tiver sido identifi cada, a ocorrência de diarreia, aumento na frequência de evacuações, fezes com sangue, elevações nos testes de função hepática (LFT), erupções 
cutâneas (rash) e endocrinopatia deve ser considerada infl amatória e relacionada a YERVOY. O diagnóstico precoce e o tratamento apropriado são essenciais para minimizar as complicações de 
ameaça à vida. Corticosteroides sistêmicos em altas doses com ou sem terapia imunossupressora adicional podem ser necessários para o tratamento de reações adversas graves relacionadas 
ao sistema imunológico. YERVOY deve ser usado com cautela em pacientes que já tiveram anteriormente uma reação adversa grave de pele ou sofreram risco de vida em uma terapia anterior 
de estímulo imune de câncer. A administração concomitante de YERVOY e vemurafenibe não é recomendada devido ao relato de elevações em teste de função do fígado grau 3 assintomáticas 
em um estudo clínico. YERVOY não é recomendado durante a gestação ou em mulheres com potencial para engravidar que não usam contracepção efi caz, salvo se o benefício clínico superar o 
risco potencial. Deve-se decidir sobre descontinuar a amamentação ou a terapia com YERVOY, levando em consideração o benefício da amamentação para a criança e o benefício da terapia para 
a mulher. YERVOY contém 2,30 mg de sódio. Esta informação deve ser considerada quando YERVOY for utilizado em pacientes com dieta controlada de sódio. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: 
O uso contínuo de corticosteroides sistêmicos, antes do início de YERVOY, deve ser evitado. Entretanto, eles podem ser usados após o início do uso de YERVOY para tratar as reações adversas 
relacionadas ao sistema imunológico. Pacientes que necessitarem de terapia anticoagulante concomitante devem ser monitorados cuidadosamente. REAÇÕES ADVERSAS: As reações adversas 
relatadas em estudos clínicos foram: muito comuns: apetite reduzido, diarreia, vômito, náusea, erupção cutânea, prurido, fadiga, dor abdominal, reação no local da injeção, pirexia; comuns: dor 
tumoral, anemia, linfopenia, hipopituitarismo (incluindo hipofi site), hipotireoidismo, desidratação, hipocalemia, estado de confusional, neuropatia sensorial periférica, tontura, cefaleia, letargia, 
visão turva, dor no olho, hipotensão, rubor, fogacho, dispneia, tosse, hemorragia gastrointestinal, colite, constipação, doença de refl uxo gastroesofágico, dor abdominal, função hepática anormal, 
dermatite, eritema, vitiligo, urticária, alopécia, sudorese noturna, pele seca, artralgia, mialgia, dor musculoesquelética, espasmos musculares, calafrios, astenia, edema, dor, ALT elevada, AST 
elevado, bilirrubina sanguínea elevada, redução de peso; incomuns: sepse, choque séptico, infecção no trato urinário, infecção no trato respiratório, síndrome paraneoplásica, anemia hemolítica, 
trombocitopenia, eosinofi lia, neutropenia, hipersensibilidade, insufi ciência adrenal, hipertireoidismo, hipogonadismo, hiponatremia, alcalose, hipofosfatemia, síndrome de lise tumoral, alterações 
no estado mental, depressão, redução de libido, síndrome de Guillain-Barré, meningite, síncope, neuropatia craniana, edema cerebral, neuropatia periférica, ataxia, tremor, mioclonia, disartria, 
uveíte, hemorragia vítrea, irite, acuidade visual reduzida, sensação de corpo estranho nos olhos, conjuntivite, arritmia, fi brilação atrial, vasculite, angiopatia, isquemia periférica, hipotensão 
ortostática, insufi ciência respiratória, síndrome da angústia respiratória aguda, infi ltração pulmonar, edema pulmonar, pneumonite, rinite alérgica, perfuração gastrointestinal, perfuração no 
intestino grosso, perfuração intestinal, peritonite, gastroenterite, diverticulite, pancreatite, enterocolite, úlcera gástrica, úlcera no intestino grosso, esofagite, íleo, insufi ciência hepática, hepatite, 
hepatomegalia, icterícia, necrólise epidérmica tóxicaa,b, vasculite leucocitoclástica, esfoliação cutânea, polimialgia reumática, artrite, insufi ciência renal, glomerulonefrite, acidose tubular renal, 
amenorreia, insufi ciência múltipla de órgãos, reação infusional, teste de função hepática anormal, creatinina sanguínea elevada, hormônio estimulante da tireoide sanguínea elevado, cortisol 
sanguíneo reduzido, corticotrofi na sanguínea reduzida, lipase elevada, amilase sanguínea elevada, testosterona sanguínea reduzida; muito rara: reação anafi lática (choque); outras: meningismo, 
miocardite, cardiomiopatia, hepatite autoimune, eritema multiforme, nefrite autoimune, sintomas semelhantes à miastenia grave, tireoidismo autoimune, hiperpituitarismo, insufi ciência 
adrenocortical secundária, hipoparatiroidismo, tireoidite, episclerite, blefarite, edema no olho, esclerite, arterite temporal, fenômeno de Raynaud, proctite, síndrome de eritrodisestesia palmo-
plantar, psoríase, hematúria, proteinúria, hormônio estimulante da tireoide reduzido no sangue, gonadotrofi na sanguínea reduzida, tiroxina reduzida, leucopenia, policitemia, sarcoidose, hipoacusia 
neurossensorial, neuropatia central autoimune (encefalite), miosite, polimiosite, miosite ocular e reação medicamentosa com eosinofi lia e sintomas sistêmicos (DRESS). POSOLOGIA: O regime 
de indução recomendado é 3mg/kg administrado por via endovenosa durante um período de 90 minutos a cada 3 semanas em um total de 4 doses. Os pacientes devem receber todo o regime de 

OPDIVO® (nivolumabe) SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA INFUSÃO IV - USO ADULTO. Reg. MS – 1.0180.0408
INDICAÇÕES: tratamento em monoterapia do melanoma avançado (irressecável ou metastático) com ou sem tratamento prévio, independente do status de mutação de BRAF; tratamento do 
câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC) localmente avançado ou metastático com progressão após quimioterapia à base de platina. Pacientes com mutação EGFR ou ALK devem ter 
progredido após tratamento com anti-EGFR e anti-ALK antes de receber OPDIVO® (nivolumabe). Para ambas indicações não é necessário teste de PD-L1. O papel da expressão de PD-L1 não foi 
completamente esclarecido  CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade à substância ativa ou a quaisquer dos excipientes. ADVERTÊNCIAS e PRECAUÇÕES: OPDIVO® (nivolumabe) está associado a 
reações adversas resultantes de atividade imunológica elevada (reações adversas relacionadas ao sistema imunológico). Foram observadas reações imuno-relacionadas nos sistemas respiratório, 
gastrointestinal, endócrino, nervoso, e no fígado, no rim, na pele, entre outros órgãos, e reações alérgicas, podendo ser graves ou fatais. Salvo se uma etiologia alternativa tiver sido identifi cada, a 
ocorrência de dispneia, diarreia, aumento na frequência de evacuações, fezes com sangue, elevações nos testes de função hepática (LFT), elevação nos testes de função renal (creatinina), erupções 
cutâneas (rash) e endocrinopatia, entre outros sintomas, podem estar associados ao uso do OPDIVO® (nivolumabe). O diagnóstico precoce e o tratamento apropriado destas reações são essenciais 
para minimizar as complicações e ameaça à vida. Corticosteroides sistêmicos em altas doses com ou sem terapia imunossupressora adicional podem ser necessários para o tratamento de reações 
adversas graves relacionadas ao sistema imunológico. O atraso ou a descontinuação da dose poderão ser exigidos com base na segurança e tolerabilidade individuais. OPDIVO® (nivolumabe) não 
é recomendado durante a gestação ou em mulheres com potencial para engravidar que não usam contracepção efi caz, salvo se o benefício clínico superar o risco potencial. Deve-se decidir sobre 
descontinuar a amamentação ou a terapia com OPDIVO® (nivolumabe), levando em consideração o benefício da amamentação para a criança e o benefício da terapia para a mulher. INTERAÇÕES 
MEDICAMENTOSAS: O uso na linha basal de corticosteroides sistêmicos e outros imunossupressores, antes do início de OPDIVO® (nivolumabe), deve ser evitado. Entretanto, corticosteroides 
sistêmicos e outros imunossupressores podem ser usados após iniciar OPDIVO® (nivolumabe) para tratar as reações adversas imuno-relacionadas. O uso de imunossupressores sistêmicos após 
o início do tratamento com OPDIVO® (nivolumabe) não parece comprometer a efi cácia de OPDIVO® (nivolumabe). REAÇÕES ADVERSAS: OPDIVO® (nivolumabe) está associado a reações adversas 
resultantes de atividade imunológica elevada ou excessiva. A maioria delas, incluindo reações graves, foi resolvida após o início da terapia clínica apropriada ou da retirada de nivolumabe As reações 
adversas relatadas em estudos clínicos foram: muito comuns: diminuição do apetite, diarreia, náusea, erupção cutânea, prurido, fadiga; comuns: infecção do trato respiratório superior, reação 
relacionada à infusão, hipersensibilidade, hipotireoidismo, hipertireoidismo, hiperglicemia, neuropatia periférica, dor de cabeça, tontura, visão embaçada, olho seco, hipertensão, pneumonite, 
dispneia, tosse, colite, estomatite, vômito, dor abdominal, constipação, boca seca, vitiligo, pele seca, eritema, alopecia, dor musculoesquelética, artralgia, pirexia, edema (incluindo edema 
periférico), emagrecimento. Para outras reações adversas, vide bula. POSOLOGIA: A dose recomendada de OPDIVO® (nivolumabe) é de 3 mg/kg de peso, administrada por via intravenosa durante 
60 minutos a cada 2 semanas. O tratamento deve continuar enquanto o benefício clínico for observado ou até que o tratamento não seja mais tolerado pelo paciente. A preparação de OPDIVO® 
(nivolumabe) deve ser realizada por profi ssionais treinados de acordo com os procedimentos de boas práticas, especialmente com relação à  assepsia. A infusão deve ser administrada por meio 
de um fi ltro em linha estabelecido. OPDIVO® (nivolumabe) não deve ser administrado via infusão intravenosa rápida ou por bolus. Utilize um acesso venoso separado para a infusão. VENDA SOB 
PRESCRIÇÃO MÉDICA. USO RESTRITO A HOSPITAIS. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Rev0616
Novembro/2016. Material destinado exclusivamente a profi ssionais de saúde habilitados a prescrever e/ou dispensar medicamentos.
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CheckMate 057. 5. J Clin Oncol 32, 2014 (suppl; abstr e20045)
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indução (4 doses) conforme tolerado, independentemente do aparecimento de novas lesões ou crescimento das lesões existentes. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. USO RESTRITO A HOSPITAIS. 
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Os 20 anos do Grupo Brasileiro de Melanoma 
marcam a maturidade de um grupo seleto de médi-
cos de várias especialidades que se dedicam inten-
samente aos avanços no tratamento da doença. De 
mão em mão, através destas duas décadas, o conhe-
cimento tem sido transmitido, contribuindo para 
que os profi ssionais brasileiros tenham condições 
de atender a população com segurança, utilizando 
métodos modernos e uniformizados. 

Para representar este momento ímpar, no início 
de 2016 foi realizado um estudo para elaboração do 
selo comemorativo dos 20 anos do GBM. A intenção 
foi resumir o lema "passado, presente e futuro do me-
lanoma" de forma abstrata e elegante. Chegou-se ao 
resultado ao lado. A ampulheta representa o tempo 
e o conhecimento adquirido com ele. Esse conheci-
mento passa de uma mão, com aparência mais velha 
e segura, para uma mais nova, impetuosa e viril. 

Além da ilustração, o selo tem sua parte tipográ-
fi ca, em que estão escritos "20 anos do GBM" e assi-
nado com o nome do Grupo.
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Ombudsman
por Francisco Belfort

46

Écom muito orgulho e satisfação que tenho o pra-
zer de escrever esta coluna, por ocasião do últi-
mo boletim do ano de 2016 e que corresponde 

à edição comemorativa dos 20 anos de existência do 
Grupo Brasileiro de Melanoma.  

O saudosismo me faz lembrar das primeiras reu-
niões com diversos colegas, cujos nomes prefi ro não 
citar para evitar injustiças, desenhando o embrião do 
grupo, lá na antiga biblioteca da dermatologia da Es-
cola Paulista de Medicina, até a fundação ofi cial, na-
quela assembleia de 16 de dezembro de 1996.

A proposta fundamental do grupo era que hou-
vesse trabalho cooperativo dos diferentes especialis-
tas, aproveitando os conhecimentos advindos daque-
las que denomino como “eras pré e pós-Breslow”, em 
que se deixava de ver o dermatologista como aquele 
que apenas reconhecia o paciente com suspeita de 
melanoma e encaminhava ao cirurgião para que este 
tratasse todas as lesões com margens amplas, para 
posterior estudo pelo patologista. Era mínima a parti-
cipação de outros especialistas. 

Esse grupo, hoje com cerca de mil associados, 
veio se fortalecendo pela união fundamental de seus 
integrantes, demonstrada na sequência de suas di-
retorias, eleitas bianualmente de maneira unânime 
e com progressiva presença de colegas mais jovens, 
entusiasmados com a proposta de trabalho coopera-
tivo, multidisciplinar, multi-institucional e uniforme.  

A manutenção da publicação trimestral do Bole-
tim ofi cial, hoje em seu número 75, sempre foi motivo 
de orgulho do primeiro e eterno presidente, nosso ami-
go Fernando de Almeida. Sua confecção, sempre com 
textos adequados, foi se aperfeiçoando com o tempo, 
chegando à formatação atual, bastante agradável.

As conferências bianuais, que no próximo ano 
atingirão a edição de número 12, também foram sem-

pre cuidadosamente organizadas pelos diferentes pre-
sidentes e respectivas comissões, atingindo qualidade 
que não deixa nada a desejar às maiores conferências 
mundiais da especialidade. Sempre foram discutidos 
temas atuais, mesmo no início, com recursos bem me-
nores do que aqueles que foram obtidos após 2011, 
com o advento das drogas sistêmicas que se mostra-
ram efi cazes no tratamento do melanoma avançado.  

Através dos cursos itinerantes, que este ano 
atingiram número recorde de cidades, o GBM cumpre 
um dos seus princípios básicos, que é o de procurar 
uniformizar as condutas desde o diagnóstico corre-
to até o tratamento nos diferentes estágios clínicos 
e acompanhamento adequados. Embora as aulas te-
nham pelos diversos colegas, acredito que ainda faz 
falta a redação de um “guideline” que atenda as pro-
postas compatíveis e viáveis, adequadas à realidade 
brasileira. 

Outra meta que, infelizmente, o grupo ainda não 
alcançou, foi a de conseguir ser uma fonte real e con-
fi ável em estatística, de como está a distribuição de 
casos de melanoma em nosso Brasil. Estamos em vias 
de apresentar um banco com os dados conseguidos 
através de um protocolo completo, que foi elaborado 
e efetuado por alguns centros de excelência que fa-
zem parte do GBM, mas que não refl etem a realidade 
nacional. Essa meta é um sonho que espero vir a se 
concretizar com a próxima diretoria que, aliás, apro-
veitando o cargo de ombudsman que me foi atribuí-
do, proponho que mantenha o atual presidente, que 
mostrou competência e entrega dignas dos maiores 
elogios. Com a experiência adquirida, ele poderá 
compor a nova diretoria com as alterações que julgar 
conveniente, de comum acordo com seus pares. 

Como sempre, estamos abertos às sugestões e crí-
ticas construtivas, que continuam sempre bem-vindas.
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