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À PRODUÇÃO CIENTÍFICA - GBM

O Grupo Brasileiro de Melanoma oferecerá Bolsa 
de Estímulo à Produção Científica para a 12a 
Conferência Brasileira sobre Melanoma (CBM).

Este programa visa estimular e valorizar 
a produção de trabalhos científicos para 
apresentação durante o evento, além de facilitar 
a participação de alunos de graduação, pós-
graduação e residentes no evento.

• Os candidatos devem ser sócios do GBM e devem 
estar adimplentes (anuidade 2017).

• Obs. 1: Alunos de graduação e residentes são 
isentos de anuidades.

• Obs. 2: Demais categorias:  
valor anuidade 2017 4 R$ 200,00

• Obs. 3: A filiação deve ser realizada pelo site: 
(www.gbm.org.br/filie-se).

• Enviar documentação comprovando as respectivas 
categorias.

• Inscrever o trabalho na data estabelecida conforme 
as Normas de Submissão publicadas no site da 12a 
Conferência Brasileira sobre Melanoma até 25 de junho 
de 2017. (www.melanoma2017.com.br/temas-livres) 

• Ter o trabalho aprovado pela Comissão de Análise 
de Trabalhos da 12a CBM.

• Realizar a inscrição no evento.

Para mais informações acesse o site 
do Grupo Brasileiro de Melanoma

Data limite para se inscrever: 25/06Sobre a Bolsa
O benefício concedido será o desconto de 50% sobre o valor da inscrição da 12a CBM ao primeiro autor/
apresentador de Trabalhos Científicos inscritos até o dia 25 de junho de 2017, impreterivelmente.

A QUEM SE DESTINA 

REQUISITOS

• Alunos de graduação   • Alunos de pós-graduação   • Alunos de especialização   
• Médicos residentes    • Médicos que atuem como “fellows”



Editorial

Apesar de todo o avanço ocorrido nas últimas déca-
das no diagnóstico do melanoma (como menciona-
do no meu primeiro editorial como editor chefe do 

Melanoma), infelizmente ainda nos deparamos em nossos 
ambulatórios e consultórios com pacientes apresentando 
diagnóstico tardio da doença, muitos inclusive já com a do-
ença avançada.

Podemos especular várias razões de ainda hoje ocor-
rer o diagnóstico tardio do melanoma, porém, não há dúvida 
que a principal razão é a desinformação, quer seja dos pro-
fissionais da área da saúde (médicos, dentistas, enfermeiros, 
fisioterapeutas, etc.) ou do público leigo.

Há 20 anos, o GBM vem atuando no sentido de dissemi-
nar o conhecimento sobre o melanoma. Foram muitas as con-
quistas e avanços obtidos, focando, sobretudo, na divulgação 
do conhecimento nas especialidades médicas diretamente 
envolvidas no seu diagnóstico, tratamento e prevenção.

Todavia, se faz necessário disseminar conhecimento 
sobre o melanoma, especialmente seus sinais de reconhe-
cimento precoce, a toda população. Neste sentido, a parti-
cipação da sociedade civil organizada tem um papel funda-
mental, com destaque nesta edição do Instituto Melanoma 
Brasil. Ações conjuntas entre o GBM e o instituto, tal como 
a campanha “Juntos contra o Melanoma”, a ser lançada no 
mês de agosto, na ocasião da próxima Conferência Brasilei-
ra sobre Melanoma, é o primeiro passo ao encontro deste 
importante objetivo.

Iniciativas como o Instituto Melanoma Brasil também 
são de extrema importância para nos ajudar a enxergar o ou-
tro lado do melanoma: o lado do paciente. Sensibilizar-nos 
quanto ao impacto do diagnóstico e todas as suas repercus-
sões na vida destas pessoas e termos a devida compaixão 
ao abordarmos questões que irão marcar definitivamente as 
suas vidas. l

por Francisco Paschoal
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Novos Genes Relacionados ao 
Melanoma Hereditário

A ocorrência de agregação familiar de pacientes com 
melanoma é descrita em 5 a 10% dos casos1 e tem 
sido extensamente explorada desde o final da déca-

da de 80 até os dias atuais. 
O Melanoma Familial é considerado uma síndrome clí-

nica que confere predisposição não só ao melanoma, como 
também a outras neoplasias como carcinoma de pâncreas e 
tumores do sistema nervoso central.2,3,4 

Em relação aos critérios clínicos, a Síndrome do Me-
lanoma Familial (SMF) pode ser definida pela presença de 
dois ou mais casos de melanoma na família (MF), em paren-
tes de primeiro ou segundo graus (na mesma ramificação); 
ou dois ou mais casos de melanoma no mesmo indivíduo 
(melanoma múltiplo primário - MPM). Em regiões onde a in-
cidência do melanoma é caracterizada como moderada ou 
alta, deve-se considerar famílias ou indivíduos com três ou 
mais melanomas.5,6,7,8

Os primeiros e mais estudados genes envolvidos na SMF 
com mutações patogênicas germinativas são CDKN2A e CDK4.

O locus gênico CDKN2A (cyclin-dependent kinase inhi-
bitor 2A), localizado no cromossomo 9p21, codifica duas 
proteínas: p16INK, através dos exons 1α, 2 e 3, e p14ARF, 
produto de um transcrito alternativo codificado através dos 
exons 1α, 2 e 3; ambas atuam na regulação negativa do ciclo 
cellular.9 Mutações em CDKN2A são de herança autossômica 
dominante e foram encontradas em aproximadamente 10% 
das famílias com dois casos de melanoma e em 30 a 40% 
das famílias com 3 ou mais casos.10 Em estudo recente de 
nosso grupo com 59 pacientes com melanoma cutâneo que 
preenchiam critérios para SMF, foram identificados 13,5% 
de portadores de mutação germinativa em CDKN2A (8/59). 
Quando considerados os pacientes com os dois critérios (MF 
e MPM), este valor foi de 36,4% (4/11).11 Famílias europeias 
e norte-americanas com mutação detectada neste gene 
mostraram aumento no risco de desenvolvimento de carci-
noma de pancreas.4  Estudo recente mostrou que famílias 
com mutação em CDKN2A apresentam maior prevalência de 
câncer de pulmão e mama, além de câncer de pancreas.12 
Outros estudos sugerem que mutações especificamente em 
p14ARF predispõem o aparecimento de tumores de sistema 
nervoso central e melanoma cutâneo.2

O segundo gene, denominado CDK4 (cyclin-dependent 
kinase 4), está localizado no cromossomo 12q13 e codifica 
uma proteína quinase que atua na fase G1 do ciclo celular 
promovendo a proliferação. Quando o gene está mutado, a 

proteína CDK4 deixa de ser controlada por p16  e a célula 
adquire ganho proliferativo. Mutações no gene CDK4 tam-
bém são autossômicas dominantes e conferem alto risco à 
doença, assim como mutações em CDKN2A; no entanto, são 
extremamente raras.13 Na SMF, a prevalência de mutação em 
CDK4 varia de 1 a 3%.4,13 Em nosso estudo, citado acima, 
não identificamos nenhuma mutação patogênica em CDK4 
nos pacientes estudados.11 

Estes dois genes são responsáveis por até 40% dos ca-
sos de predisposição hereditária em famílias de alto risco.10 
Este fato sugere que nos outros 60% das famílias com múlti-
plos casos de melanoma possa existir mecanismo poligênico 
de herança incluindo múltiplos alelos de baixo risco e modifi-
cadores genéticos, assim como outras mutações germinativas 
em genes de alta penetrância ainda desconhecidas.14 

A partir de 2010, com o advento de novas tecnologias 
de sequenciamento genômico, foram identificadas muta-
ções patogênicas em outros genes que foram relacionados 
a outras vias de susceptibilidade ao melanoma.15 

O gene BAP1 (BRCA-1-associated protein-1) está locali-
zado no cromossomo 3p21 e atua como supressor de tumor 
através da regulação de genes de transcrição, controle do 
ciclo celular, reparo do DNA e diferenciação cellular.16 Mu-
tações germinativas neste gene são de caráter autossômico 
dominante e conferem aumento de susceptibilidade para 
o desenvolvimento de diversas neoplasias, incluindo me-
lanoma uveal, tumor Spitzóide atípico, melanoma cutâneo, 
mesotelioma, meningioma, colangiocarcinoma, carcinoma 
renal e carcinoma basocelular da  pele.17,18,19,20 

O gene POT1 (protection of telomeres 1) codifica uma 
proteína do complexo shelterin que contribui com a pro-
teção dos telômeros, impedindo que eles sejam errone-
amente reconhecidos como quebras deletérias do DNA e 
regulando suas regiões de replicação no DNA, assim como 
no recrutamento e atividade das telomerases.15,21 Recente-
mente, foram identificadas mutações em POT1 em famílias 
com múltiplos casos de melanoma da Austrália, Reino Unido 
e Holanda e também algumas variantes raras em famílias da 
Itália.22,23 Mutações neste gene estão relacionadas à idade 
precoce ao diagnóstico e MPM.15 Foram identificados alguns 
casos de câncer de mama e carcinoma pulmonar de peque-
nas células em associação aos casos de melanoma.22 

Os genes ACD (adrenocortical dysplasia homologue) e 
TERF2IP (telomeric repeat binding fator 2, interacting protein) 
codificam outras duas proteínas do complexo shelterin e mu-
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tações nesses loci foram associadas com múltiplos casos de 
melanoma em famílias da Austrália e Dinamarca e relaciona-
das à idade precoce ao diagnóstico e MPM.24 Foram  descritos 
vários outros tumores, como câncer de mama, pulmão, colo 
uterino, cólon, intestino delgado, ovário e linfoma de células 
B, sugerindo que essas mutações predispõem a amplo espec-
tro de neoplasias, incluindo o melanoma cutâneo.24

O gene TERT (telomerase RT) codifica uma subunidade 
catalítica da telomerase, enzima que atua na manutenção 
do comprimento dos telômeros. A regulação alterada da 
telomerase contribui para a aquisição de potencial ilimita-
do de replicação visto nas células neoplásicas.14 Mutações 
somáticas no promotor de TERT foram descritas em diver-
sas neoplasias, incluindo melanomas.25 Recentemente foi 
descrita mutação germinativa no promotor de TERT em uma 
família da Alemanha com múltiplos casos de melanoma e 
idade precoce ao aparecimento da doença.26 

O gene MC1R (melanocortin-1 receptor), considera-
do de moderado risco, codifica uma proteína G receptor 
transmembrana para o hormônio α-MSH (α-melanocyte-sti-
mulating hormone) envolvida na regulação da produção de 
feomelanina (pigmento amarelo/vermelho) e eumelanina 
(pigmento preto/marrom).27 É responsável pela regulação da 
melanogênese durante a exposição à radiação ultravioleta e, 
portanto, tem papel fundamental na pigmentação e na deter-
minação do risco para o desenvolvimento de MC, já que seu 
mal funcionamento reduziria a capacidade de reparo de DNA 
dos melanócitos nos danos causados pela radiação.13,28 As va-
riantes RHC são as mais associadas a risco aumentado para o 
desenvolvimento de melanoma.28 Estudos relatam maior ris-
co de melanoma conforme aumento do número de variantes 
de MC1R em portadores de mutação em CDKN2A da SMF e 
também associação com idade precoce ao diagnóstico, prin-
cipalmente nos pacientes com MPM.29,30,31,32 

O gene MITF (microphthalmia-associated transcription 
fator) codifica o fator de transcrição MITF que regula o desen-
volvimento e a diferenciação dos melanócitos.14 Foi descri-
ta mutação germinativa em diversas famílias com múltiplos 

melanomas, variante p.E318K, cujos portadores teriam risco 
aumentado de desenvolver melanoma cutâneo.33 Co-segre-
gação foi observada em alguns, mas não em todos familia-
res, mostrando tratar-se de uma variante de penetrância 
moderada, semelhante ao MC1R.33 Esta mesma variante foi 
associada com fenótipo específico de olhos diferentes da 
cor azul, número aumentado de nevos e MPM.34 

Segundo KEFFORD et al.35 e MASBACK et al.36, em 
indivíduos com história familiar de melanoma, o risco de 
desenvolvimento da doença aumenta de 30 a 70 vezes 
quando comparado com a população em geral. Sugere-se, 
assim, que membros de famílias de alto risco sejam aloca-
dos em programas de vigilância e prevenção, essencial para 
diminuir os riscos de desenvolvimento de MC e possibilitar 
o diagnóstico precoce, melhorando o prognóstico e a sobre-
vida dos pacientes.37

A pesquisa de mutações genéticas tem papel fundamen-
tal no seguimento, aconselhamento e na conduta relacionada 
às famílias de alto risco, além de auxiliar no entendimento da 
patogênese dos melanomas nos indivíduos acometidos. 

Além disso, é importante lembrar que os membros 
das famílias acometidas com SMF podem apresentar ou-
tras neoplasias associadas, como câncer de pâncreas e 
tumor de SNC.

Até 85% dos pacientes com critérios clínicos de SMF 
podem ser negativos para mutações em CDKN2A e CDK4.11 e 
seu risco aumentado para o desenvolvimento de MC provavel-
mente está relacionado a outras etiologias genéticas, sendo de 
extrema relevância a triagem de mutações genéticas em ou-
tros genes relacionados a SMF, descritos mais recentemente. 

Com a finalidade de prevenção, vigilância e detecção 
precoce do melanoma em pacientes de alto risco, foi criado 
em junho de 2010 o Ambulatório de Melanoma Familial do 
Núcleo de Câncer de Pele do AC Camargo Cancer Center. Até 
o momento, estão em seguimento mais de 250 famílias com 
critérios para a SMF e está em andamento estudo com pes-
quisa genética de painel contendo os nove principais genes 
relacionados ao melanoma hereditário. l
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Melanoma subungueal: aspectos epidemiológicos, 
clínicos, histopatológicos e fatores prognósticos de uma 
coorte hospitalar de 157 casos, do Instituto Nacional do 
Câncer (INCA), 1997 – 2014, Rio de Janeiro, Brasil.

Luiz Fernando Nunes¹ e Gélcio Luiz Quintella Mendes²ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA

1. Cirurgião Oncológico. Chefe da Seção de Tecido Ósseo Conectivo (TOC-INCA)
2. Oncologista Clínico. Coordenador da Assistência do Instituto Nacional do Câncer (INCA).

RESUMO
Antecedentes: O melanoma subungueal é raro. O 

prognóstico é pior comparado ao melanoma cutâneo e é 
atribuído principalmente à espessura da lesão elevada ao 
diagnóstico. No Brasil, poucos estudos avaliaram o mela-
noma subungueal; e até a presente data, essa série hospi-
talar é a maior do mundo.

Objetivo: O objetivo desse estudo foi investigar os 
fatores epidemiológicos, clínicos e patológicos, associados 
à sobrevida dos pacientes com melanoma subungueal em 
um centro de referência oncológica, na cidade do Rio de 
Janeiro, Brasil, no período de 1997-2014.

Métodos: 157 pacientes com diagnóstico de melano-
ma subungueal foram incluídos nesse estudo. Foram ava-
liados dados epidemiológicos, clínicos e histopatológicos, 
tais como a idade, sexo, etnia, estágio, ulceração, mitose, 
local do tumor e recidiva. A sobrevida foi estimada pelo 
método de Kaplan Meier e os fatores associados a ela fo-
ram determinados pela regressão de Cox.

Resultados: Entre os 157 pacientes, 85 (55,4%) 
eram do sexo feminino. A idade média foi de 64,4 anos 
(variação 19-94), com mediana de 68,0 anos. A espessu-
ra média (Breslow) foi de 8,7 mm e mediana de 6,0 mm, 
94 (79,7%) estavam ulceradas e 71(82,5%) tiveram pelo 
menos uma mitose. A taxa de sobrevida global e livre de 
recidiva em cinco anos foi de 61,0% e 41,8% respecti-
vamente. Na análise multivariada, o fator associado à so-
brevida global foi o estágio ao diagnóstico, e à sobrevida 
livre de progressão foi a localização da lesão, a espessura 
(Breslow) e a ulceração.

Conclusão: Até a presente data, esse estudo é a maior 
série mundial que avalia a sobrevida do melanoma subun-
gueal. Os resultados mostraram que o estágio ao diagnós-
tico é o principal fator prognóstico independente para a 
sobrevida global e a localização (mão ou pé), a ulceração 
e a espessura (Breslow) são os principais fatores prognós-
ticos independentes para a sobrevida livre de progressão.

Palavras-chave: Melanoma subungueal. Prognóstico. 
Sobrevida.

INTRODUÇÃO
O melanoma subun-

gueal é raro e representa 
apenas 1-3% de todos os 
melanomas (1–3). Pouco se 
conhece sobre os fatores 
de risco e é pouco provável 
que a radiação ultravioleta 
seja um fator determinan-
te do seu surgimento. Al-
guns autores sugerem que 
o trauma possa ser um fa-
tor de risco (4). O tratamen-
to clássico é a amputação, 
porém a cirurgia funcio-
nal tem sido realizada em 
lesões superficiais (5–7). O 
prognóstico foi pouco es-
tudado e parece estar associado aos mesmos fatores deter-
minantes da sobrevida do melanoma cutâneo (8). O objetivo 
desse estudo foi avaliar os fatores determinantes da sobre-
vida do melanoma subungueal.

METODOLOGIA
Foi realizado um estudo da coorte hospitalar de 

pacientes com melanoma subungueal acompanhado no 
Instituto Nacional do Câncer (INCA), na cidade do Rio de 
Janeiro. Foram incluídos no estudo todos os pacientes 
com diagnóstico de melanoma de localização subungueal, 
diagnosticados no período de 01 de janeiro de 1997 a 31 
de dezembro de 2014, com idade igual ou superior a 18 
anos. Os pacientes foram identificados a partir do banco 
de dados da Divisão de Patologia (DIPAT) e os dados foram 
extraídos através da revisão dos prontuários e da consulta 
aos laudos histopatológicos.

Os dados foram obtidos por pesquisa direta ao pron-
tuário. Foram coletados dados demográficos, socioeconô-
micos, características da lesão primária, estadiamento, tra-
tamento realizado e seguimento.
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Para a análise estatística, foi utilizado o software livre 
R versão 3.2.4. As comparações de variáveis categóricas fo-
ram feitas com o teste t e do qui-quadrado. As variáveis 
contínuas foram apresentadas na forma de média com des-
vio padrão e mediana. As curvas de sobrevida foram esti-
madas pelo o método de Kaplan-Meier e comparadas pelo 
teste de log-rank. Foi realizada avaliação da sobrevida pelo 
modelo de riscos proporcionais de Cox a fim de avaliar as 
associações entre as variáveis independentes e a sobrevi-
da global e a sobrevida livre de recidiva. Foi adotado como 
nível de significância estatística um p-valor < 0,05. Esse 
estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa do INCA sob o nº CAAE: 40068514.9.0000.5274.

RESULTADOS
No período de 01 de janeiro de 1997 a 31 de dezem-

bro de 2014 foram avaliados 3878 pacientes com diagnós-
tico de melanoma cutâneo no INCA, Rio de Janeiro, Brasil. 
Destes, 157 (4%) estavam localizados na região subun-
gueal. As características sociodemográficas, clínicas e his-
topatológicas desta coorte estão resumidas na Tabela 1. A 
média da idade ao diagnóstico foi 64,4 anos (desvio pa-
drão de 15,8 anos), sendo a mediana da idade de 68 anos, 
com uma amplitude de 19 a 94 anos. Nesta série, a maioria 
dos pacientes era do sexo feminino (55,4%) e de cor da 
pele auto referida como branca (65,4%). Para quem o grau 
de escolaridade estava disponível, apenas 9% estudaram 
mais que nove anos. A informação sobre qual foi o hospital 
em que o paciente efetuou o primeiro diagnóstico estava 
presente para 95,8% dos pacientes e destes 37,8% foram 
realizados no INCA, 27,0% em outros hospitais público e 
35,1% em hospitais ou clínicas privadas (Tabela 1).

A análise das características do tumor revelou que 
a maioria das lesões estavam localizadas no pé (63,7%) 
e as lesões apresentavam uma espessura mediana de 6,0 
mm e média de 8,7 mm. Dentre estes tumores, 1,6% (2) 
eram in situ, 11,7% (15) T1, 10,2% (13) T2, 15,6% (20) T3 
e 60,9% (78) T4. Quanto ao grau de invasão 1,6% eram 
Clark I; 8,7% Clark II; 14,2% Clark III; 35,4% Clark IV e 
40,2% Clark V. Quanto ao tipo histológico, o tipo acrolen-
tiginoso foi o mais frequente (43,9%), seguido do nodular 
(39,6%). Uma grande proporção dos pacientes dessa sé-
rie não apresentou informação sobre ulceração (24,8%) e 
mitose (45,2%). No entanto, os casos documentados apre-
sentaram características não favoráveis: 79,7% dos tumo-
res eram ulcerados e em 82,5% foi evidenciado a presença 
de mitose. Dos 97,5% pacientes que foram submetidos a 
algum tratamento cirúrgico para controle local e apresen-
taram informação sobre a margem cirúrgica, 8,5% estavam 
com as margens do tumor comprometida. A biópsia do lin-
fonodo sentinela foi realizada em 61 pacientes e foi posi-
tiva em 16(26,2%) (Tabela 1).

A Tabela 2 mostra a distribuição das características 
sociodemográficas, clínicas e histopatológicas destes in-
divíduos, segundo a localização do melanoma subungue-
al (mão e pé). Não se observa diferenças entre os grupos, 
exceto pela taxa maior de não realização da biópsia do 
linfonodo sentinela nos melanomas subungueais localiza-
dos no pé (43,3% x 17,8%) e essa diferença foi estatistica-
mente significativa (p=0,03).

A coorte de 131 casos de melanoma subungueal 
diagnosticados no período de janeiro de 1997 a dezem-
bro de 2011, com seguimento de 60 meses, apresentou um 
tempo de seguimento mediano de 33,0 meses (média de 
35,1 meses, variou de 0 a 60 meses). As taxas de sobrevida 
global e sobrevida livre de recidiva em cinco anos foram 
de 61,0% e 48,2% respectivamente.

Na Figura 2, observa-se pela análise da curva de so-
brevida global de Kaplan Meier que o estadiamento TNM 
AJCC (2009) é um fator importante no prognóstico destes 
pacientes e os estágios são inversamente proporcionais à 
sobrevida. As diferenças entre as curvas de sobrevida são 
altamente significativas pelo teste de log-rank (p<0,001). 
As diferenças das curvas de sobrevida de progressão tam-
bém são estatisticamente significativas quando as vari-
áveis são a localização da lesão (p=0,002); (Figura 1) e o 
estágio ao diagnóstico, (p<0,001); (Figura 3).

Os fatores associados com a sobrevida global em cinco 
anos estão apresentados na Tabela 3. Na análise uni variada, 
o estágio TNM (p=0,001), a espessura (Breslow) (p=0,001), a 
espessura categorizada (T) (p=0,05), a classificação de Clark 
(p=0,01) e a ulceração (p=0,05) estavam associados com pio-
ra da sobrevida global em cinco anos. A idade, a cor, o sexo, o 
local da lesão, a mitose e a presença de metástase no linfo-
nodo sentinela não estiveram associados com piora da sobre-
vida global. Na análise multivariada, o estágio ao diagnóstico 
foi um fator de risco independente para a sobrevida global 
em cinco anos, ajustados por sexo, idade e estadiamento.

Os fatores associados com a sobrevida livre de pro-
gressão em cinco anos estão apresentados na Tabela 4. Na 
análise uni variada o local da lesão (p=0,003), o estágio 
ao diagnóstico (p<0,001), a classificação de Clark (p=0,01) 
e a ulceração (p=0,01) estavam associados com piora da 
sobrevida livre de progressão em cinco anos. A idade, o 
sexo, a cor, o local do diagnóstico, o índice mitótico e a pre-
sença de metástase no linfonodo sentinela não estiveram 
associados com piora da sobrevida livre de progressão. Na 
análise multivariada pelo modelo de risco proporcional de 
Cox, no modelo que incluía a variável idade, sexo, a loca-
lização da lesão, a ulceração e a espessura de Breslow, foi 
demonstrado que a espessura de Breslow 1,04 (IC 95% 
1,01-1,07, p < 0,05) e a ulceração 10,66 (IC 95% 1,40-
81,72, p=0,05) e o local da lesão 2,26 (IC 95% 1,08-4,73, 
p=0,05) são fatores de risco independentes.
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DISCUSSÃO
O melanoma é conhecido como melanoma acral 

quando está localizado na região palmar, plantar ou su-
bungueal. O melanoma subungueal é raro e representa 2 
a 3% dos melanomas cutâneos na população caucasiana e 
representa aproximadamente 20% dos melanomas entre 
os negros e asiáticos (1,9,10). Nesse estudo, a proporção de 
melanoma subungueal também foi baixa (4%) no período 
estudado. Na América Latina, os dados que dispomos são 
em sua maioria provenientes de estudos de base hospi-
talar. São poucos os registros de câncer de base popula-
cional existentes em nosso continente o que confere uma 
carência de informações precisas e confiáveis para serem 
analisadas e utilizadas para ações de prevenção e diag-
nóstico precoce (11). Nesses países, a proporção de mela-
noma acral também é elevada, e assim como nos outros 
continentes, as lesões são espessas ao diagnóstico e o 
prognóstico é pior (12).

No Brasil, são escassos os estudos sobre melanoma 
subungueal e a maioria, assim como o presente estudo, 
são de base hospitalar. As séries são em sua maioria pe-
quenas e até o presente momento nenhuma delas avaliou 
a sobrevida. No entanto, existem algumas séries interna-
cionais que avaliaram. Nesses estudos, observou-se a es-
pessura média elevada (variação de 2,1 – 4,7 mm) (3,13–16), 
bem como as baixas taxas de sobrevida global em 5 anos 
(variação de 39,0 % – 76,0 %) (1–3,13,16,17). Esse estudo, até 
o presente momento, representa a maior série mundial, 
com 157 casos de melanoma subungueal, matriculados 
num centro de referência em oncologia. Além da análise 
descritiva dos dados demográficos e clinico patológicos 
foram abordados os fatores determinantes da sobrevida 
global e livre de recidiva.

Nesse estudo, a idade média foi de 64,4, variando 
de 19 a 94 anos, e mediana de 68 anos. Assim como em 
outras séries estudadas, a idade avançada ao diagnóstico 
foi predominante, porém nessa a idade média foi superior 
(13,14,16–18). O tempo entre o início dos sintomas e o diagnós-
tico varia de 1,4 – 2,2 anos (16–18). A falta de conhecimento 
da população, e mesmo de profissionais da saúde, sobre 
doenças raras, além da dificuldade de mobilização e aces-
so a serviço de saúde, pode levar ao retardo no diagnóstico 
dos pacientes idosos com melanoma subungueal.

Entre os pacientes com melanoma subungueal, 
85 (55,4%) eram do sexo feminino. A relação F:M foi de 
1,23:1,00. Embora nessa série a incidência de melanoma 
subungueal no sexo feminino tenha sido maior que no 
sexo masculino e essa relação tenha sido encontrada em 
outras séries (13,15,18), parece não haver diferença nas taxas 
de incidência relacionadas ao sexo. No estudo de Brad-
ford (2009) (19), o único de base populacional e o maior (N= 
1413 casos) até a presente data, a taxa de incidência de 

melanoma acral foi similar entre homens e mulheres (1,9 
e 1,8 / 1.000.000 pessoas-ano, respectivamente). Além 
disso, em outros estudos sobre melanoma subungueal, a 
incidência em homens foi maior (16,17).

No nosso país, e particularmente na cidade do Rio 
de Janeiro, a miscigenação é grande o que diminui o risco 
de ter pele clara. Nesse estudo classificamos a cor como 
variável dicotômica em brancos e não brancos e a maioria 
era branca 102 (65,4%). A distribuição do melanoma su-
bungueal por etnia é curiosa porque ela incide em grandes 
proporções em grupos com baixa incidência de melanoma 
cutâneo. De fato, não parece haver diferença nas taxas de 
incidência por grupo étnico e a diferença da proporção do 
melanoma subungueal entre os grupos se deve à baixa in-
cidência de melanoma cutâneo nesses grupos com maior 
proporção de melanoma subungueal (20).

A informação sobre o local onde foi realizado o pri-
meiro diagnóstico histopatológico estava disponível para 
122 indivíduos. A maior proporção foi no X 56 (37,8 %), 
seguido de outros hospitais da rede privada 52 (35,1 %) 
e, por último, outros hospitais da rede pública 40 (27,0 
%). Ao estratificar pela localização da lesão (mão ou pé) 
observou-se que, não houve diferença significativa (Ta-
bela 2). Na análise uni variada, o local do primeiro diag-
nóstico quando realizado em hospital oncológico não foi 
um fator de melhor prognóstico significativo 0,74 (IC 95% 
0,30-1,80). O local do primeiro diagnóstico como fator 
prognóstico ainda não havia sido estudado no melanoma 
subungueal. Apesar dessa série não ter demonstrado dife-
rença na sobrevida, outros estudos devem ser realizados, 
para determinar se existem diferenças quando esses pa-
cientes são abordados inicialmente, em centros oncológi-
cos de referência.

Nessa série, assim como em outras, o melanoma su-
bungueal localizava-se com maior frequência nos mem-
bros inferiores, 100 (63,7%) nos pés e 57 (36,3%) nas 
mãos (Tabela 1) (2,14,17). Em alguns estudos, a sobrevida 
do melanoma subungueal localizado nos membros infe-
riores foi pior comparado a dos membros superiores (15,17). 
Observando as curvas da sobrevida livre de progressão, 
estimadas pelo método de Kaplan Meier, as lesões loca-
lizadas nos membros inferiores, apresentam taxas meno-
res (Figura 1). Nesse estudo, não observamos diferença 
significativa para a sobrevida global de 5 anos HR 1,29 (IC 
95% 0,65 – 2,55, p=0,46), mas para a sobrevida livre de 
progressão, a diferença foi significativa, na análise uni e 
multivariada, HR 2,57 (IC 95% 1,37-4,86, p<0,003) e HR 
2,26 (IC 95% 1,08-4,73, p<0,05) respectivamente (Tabela 
4). Na análise bivariada, estratificada pela localização da 
lesão (mão e pé), não observamos diferenças entre os fato-
res prognósticos mais significativos (espessura, ulceração 
e mitose) (Tabela 2).
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O principal fator prognóstico no melanoma cutâ-
neo é o estadiamento, sendo a sobrevida inversamente 
proporcional ao estágio ao diagnóstico. No estágio I e 
II, a estimativa da sobrevida global de 5 anos varia de 
53% a 97% tendo como fatores determinantes da lesão 
primária a espessura, a ulceração e o índice mitótico. No 
estágio III, a estimativa de sobrevida global de 5 anos 
varia de 39% a 70% e tem como fatores determinantes 
a carga tumoral, o número de linfonodos comprometi-
dos e a presença de ulceração no tumor primário. Já no 
estágio IV a sobrevida de 1 ano varia de 33% a 62% 
e os principais fatores determinantes são a localização 
da lesão metastática e o nível sérico de desidrogenase 
lática (LDH) (21).

Figura 2. Curvas de sobrevida global de Kaplan Meier por estágio TNM AJCC 2009.

Figura 1. Curvas da sobrevida livre de progressão de Kaplan Meier pela localização da lesão

Os fatores determinantes da sobrevida do melanoma 
acral são os mesmos do melanoma cutâneo. No entanto, 
algumas séries observaram diferenças significativas na 
sobrevida do melanoma acral comparada à do melanoma 
cutâneo, mesmo após o ajuste por estágio (22,23). Em um es-
tudo de base populacional, essa diferença não foi estatisti-
camente significativa Bradford et al. (2009). Nesse estudo, 
o estadiamento TNM AJCC 2009 foi também o principal fa-
tor determinante da sobrevida. Assim como no estudo de 
Heaton et al. (8), nesse estudo, observar-se na Figura 1 e 2, 
as curvas de sobrevida global e livre de progressão, esti-
madas pelo método de Kaplan Meier, as curvas de sobre-
vida são diferentes e estatisticamente significativas pelo 
teste de log rank (p<0,001).
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Figura 3. Curvas de sobrevida livre de progressão de Kaplan Meier por estágio TNM AJCC 2009.

Na análise uni variada do modelo de Cox, tendo como 
referência o estágio I, a razão de risco do estágio II para a 
sobrevida global foi de 2,49 (IC 95% 0,56-11,03), do es-
tágio III de 6,20 (IC 95% 1,40-27,62), e do estágio IV de 
50,60 (IC 95% 10,35-247,39) e na multivariada para o es-
tágio II foi de 2,50 (IC 95% 0,56-11,17), para o estágio III 
foi de 6,50 (IC 95% 1,42 – 29,52), e para o estágio IV foi de 
52,74 (IC 95% 10,51 – 264,58); na análise uni variada do 
modelo de Cox, tendo como referência o estágio I, a razão 
de risco do estágio II para a sobrevida livre de progressão 
foi de 1,81 (IC 95% 0,61 – 5,34), do estágio III 4,91 (IC 95% 
1,69 – 14,27) e do estágio IV 16,25 (4,74 – 55,71). Ape-
sar de estatisticamente significativo, nota-se observar que 
o intervalo de confiança ficou alargado quando a análise 
foi realizada por estratos, em consequência da redução do 
número de indivíduos nos estratos. Na análise do modelo 
final para a sobrevida livre de progressão, observado pelo 
princípio da parcimônia e pela razão da verossimilhança, a 
variável estadiamento ficou fora do modelo.

Nessa série, assim como em outras séries mundiais, o 
tipo histológico mais frequente no melanoma subungueal 
foi o melanoma acral lentiginoso 40 (43,9%) (14,18). O prin-
cipal fator prognóstico independente relacionado à lesão 
primária é a espessura no momento do diagnóstico (21). Na 
maioria das séries de melanoma subungueal, a lesão era 
espessa ao diagnóstico, variando de 1,75 a 3,2 mm (13–16,18), 
o que pode explicar o pior prognóstico comparado ao me-
lanoma cutâneo. Nessa série, a espessura média foi de 8,7 
mm e mediana de 6,0mm, evidenciando que a espessura do 
melanoma subungueal nessa população é realizado quan-
do a lesão já é avançada, o que sugere atraso no diagnósti-
co (Tabela 1). Assim como em outras séries que estudaram 
o valor prognóstico da espessura tumoral para o melano-
ma acral (22–24) e para o melanoma subungueal (8,24,25), essa 

também identificou a espessura da lesão como um fator 
prognóstico para a sobrevida global na análise uni variada 
1,08 (IC 95% 1,05-1,11; p=0,001) e para a sobrevida livre 
de progressão na análise uni e multivariada 1,05(IC 95% 
1,03-1,08; p=0,001) e 1,04 (IC 95% 1,01 – 1,07; p=0,05) 
respectivamente, ajustada por sexo, idade, local da lesão e 
presença de ulceração (Tabelas 3 e 4).

Nesse estudo, assim como em outras séries, o diag-
nóstico do melanoma subungueal foi realizado em um mo-
mento em que a doença já era avançada no sítio primário 
(14,26). Alguns autores no passado consideravam o nível de 
invasão de Clark IV/V como um fator de pior prognóstico 
para a sobrevida global e livre de doença comparado aos 
níveis de invasão II/III (23). Desde a última versão da classifi-
cação e estadiamento do melanoma cutâneo (AJCC, 2009) 
o nível de invasão da camada cutânea pelo melanoma pro-
posto por Clark em 1969 foi substituído pelo índice mi-
tótico como fator determinante da sobrevida nas lesões 
menores que um mm de espessura. No entanto, a classifi-
cação de Clark é rotineiramente descrita nos laudos anato-
mopatológicos, sendo nesse estudo informada em 80,9% 
dos pacientes e, assim como em outras séries, a maioria 
das lesões (75,6%) eram Clark IV/V (Tabela 1) (14,26). Nessa 
série, na análise uni variada, os indivíduos com Clark IV/V 
a diferença na sobrevida global 7,45 (1,77-31,13; p=0,01) 
e livre de progressão 5,44 (1,95-15,22; p=0,01) foi pior e 
estatisticamente significativa comparada a dos indivíduos 
Clark II/III, porém não se manteve na análise multivariada.

A proliferação do tumor avaliada pelo índice mitóti-
co é um fator preditor da sobrevida do melanoma cutâneo 
(21). A sua importância no melanoma acral foi pouco avaliada 
e não foi encontrada associação entre a presença de mito-
se e sobrevida (22). Nessa série de melanoma subungueal, 
avaliada como variável contínua, a mitose não foi um fator 
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determinante na análise uni variada da sobrevida global e 
livre de progressão 1,00 (IC 95% 0,99-1,01; p=0,36) e 1,00 
(IC 95% 0,99 – 1,01; p=0,06) (Tabelas 3 e 4). Outros estudos 
precisam ser realizados para elucidar o papel da mitose no 
prognóstico do paciente com melanoma subungueal.

A taxa de sobrevida do tumor ulcerado é menor que a 
do tumor sem ulceração com o mesmo estágio “T” e equi-
vale à do tumor não ulcerado num estágio T superior, ou 
seja, no tumor T1b a taxa de sobrevida é similar à do T2a, 
do T2b ao T3a e do T3b ao do T4a. A letra “a” representa 
tumor sem ulceração e “b” com ulceração (21). Nessa série, 
a proporção de lesões ulceradas 94 (79,7%) é maior com-
parada às séries avaliadas, em que a taxa de ulceração va-
riou de 30% a 34% (14,18,26). Outras séries, demonstraram 
a associação entre a presença de ulceração no tumor e a 
sobrevida do melanoma subungueal. Nelas, os tumores 
ulcerados apresentaram sobrevida menor. Na análise uni 
variada do modelo de regressão de Cox, a ulceração foi 
estatisticamente significativa para sobrevida global 9,36 
(IC 95% 1,27-68,72; p=0,05) e para sobrevida livre de 
progressão foi significativa na análise uni e multivariada 
13,71 (IC 1,88-99,9; p=0,001) e 10,66 (IC 95% 1,40-81,72; 
p=0,05), respectivamente (Tabelas 3 e 4) e esses dados es-
tão de acordo com o encontrado na literatura (2,8,25).

A margem cirúrgica é um importante fator preditor da 
sobrevida do melanoma acral (27). Quando comprometida 
no primeiro momento, é indicado a ampliação das margens 
num segundo tempo. No melanoma subungueal, apesar de 
não haver um consenso na literatura sobre a escolha da ci-
rurgia radical e a cirurgia funcional, existe uma tendência 
de se realizar cirurgias mais conservadores para lesões de 
espessura fina e intermediária. Os estudos, a maioria de-
les pequenas séries de casos, tem demonstrado melhor 
resultado estético e funcional sem comprometer as taxas 
de recidiva local e a sobrevida (2,5,6,8,25,28–30). Nesse estudo, a 
margem estava comprometida numa primeira abordagem 
cirúrgica em 10,9% dos casos, que é similar aos 10% en-
contrados por Boriani e colaboradores (2014) (27).

A condição clínica dos linfonodos regionais é consi-
derada um importante fator prognóstico para os melano-
mas cutâneos, especialmente quando determinada pela 
biópsia do linfonodo sentinela (21,31,32). Poucos são os estu-
dos que avaliaram o papel da BLS nos pacientes com me-
lanoma acral. No entanto, todos revelaram que a positivi-
dade da biópsia, assim como no melanoma cutâneo, é fator 
de mau prognóstico, tanto para sobrevida livre de recidi-
va quanto para sobrevida melanoma específica, em cinco 
anos (22,33,34). Na presente série de melanoma subungueal, 
61 (38,9%) dos pacientes foram selecionados para reali-
zar a biópsia do linfonodo sentinela. Destes, 16 (26,2%) 
o linfonodo estava comprometido pela doença. Na análise 
uni variada, a sobrevida global em cinco anos foi menor, 
comparada à dos pacientes em que foi negativa, sem signi-

ficância estatística 3,14 (IC 95% 0,91-10,82 p<0,07) e para 
a sobrevida livre de progressão em cinco anos, a biópsia do 
linfonodo sentinela positiva, também foi menor sem sig-
nificância estatística na análise uni variada 2,03 (IC 95% 
0,72 – 5,72, p=0,18). Nesse estudo, a biópsia do linfonodo 
sentinela não foi identificada como um fator prognóstico 
para o melanoma subungueal. Outros estudos, com maior 
número de casos precisam ser realizados para definir o seu 
valor nos melanomas subungueais.

Existem algumas limitações nesse estudo. Embora 
o melanoma subungueal seja uma doença rara e a série 
seja relativamente grande, as subpopulações são peque-
nas o que limita o poder do estudo. Considerando que o 
nosso centro é a principal referência na assistência on-
cológica do nosso estado, e os pacientes com melanoma 
subungueal são encaminhados para tratamento cirúrgico 
ou para terapia sistêmica, pode ter ocorrido introdução 
de viés de seleção. O período de estudo foi longo e nesse 
período ocorreram alterações nos critérios para o esta-
diamento dos pacientes com melanoma o que, de certa 
forma, pode ter influenciado nos laudos anatomopato-
lógicos. Também, nesse longo período, foi introduzido 
uma tecnologia para estadiamento linfonodal (biópsia do 
linfonodo sentinela) que alterou a abordagem inicial do 
melanoma subungueal.

No entanto, esse estudo apresenta algumas forças, 
considerando que essa série de pacientes é relativamente 
grande e a única no Brasil e na América Latina a analisar os 
fatores associados à sobrevida dos pacientes com melano-
ma subungueal. As diferenças entre as curvas de sobrevida 
dessa coorte de melanoma subungueal, por estágios, foram 
similares às da AJCC (2009) para todos os melanomas cutâ-
neos. Por ser uma série hospitalar, os dados relacionados aos 
aspectos demográficos, clínicos, tratamentos e seguimento 
foram coletados individualmente. Nesse centro oncológico, 
os pacientes foram submetidos ao tratamento pelo mesmo 
grupo de profissionais seguindo um protocolo com períodos 
de seguimentos pré-estabelecidos. O tempo de seguimen-
to foi longo; assim, foi possível identificar as recidivas e os 
óbitos que ocorrem na sua maioria nos primeiros dois anos.

CONCLUSÃO
Até a presente data, essa coorte de pacientes de me-

lanoma subungueal representa a maior série hospitalar 
mundial. Nela predominou o sexo feminino, a cor de pele 
branca e a idade ao diagnóstico foi elevada.

As taxas de sobrevida global e sobrevida livre de re-
cidiva em cinco são baixas (61,0% e 48,2%) e o principal 
fator prognóstico, para a sobrevida global foi o estágio ao 
diagnóstico e para a sobrevida livre de progressão foi a lo-
calização da lesão, a espessura e a presença de ulceração. l
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Instituto Melanoma Brasil: 
acolhimento e informação 
aos pacientes

ARTIGO

Instituto é o primeiro no Brasil a se dedicar exclusivamente e oferecer informações sobre a doença

A história do Instituto Melanoma Brasil começou com o 
diagnóstico de melanoma de Rebecca Montanheiro. Foi 
em dezembro de 2013, aos 30 anos, quando a relações 

públicas notou uma pinta muito diferente das outras no ante-
braço direito. Rapidamente agendou consulta com dermato-
logista e após a biópsia foi diagnosticada com melanoma. A 
princípio não entendeu do que se tratava, pois foi na sala do 
consultório que ouvia sobre aquela doença pela primeira vez. 
Somente quando a médica explicou que se tratava do tipo de 
câncer de pele mais agressivo é que a ficha caiu. 

“Foi um choque, tanto para mim, quanto para minha 
família. A notícia trouxe um sentimento de dúvida, medo. 
Uma sensação difícil de descrever. Chegando em casa, uma 
das primeiras coisas que eu fiz foi buscar informações so-

bre a doença na internet e não encontrei muita coisa. Não 
havia nenhum espaço voltado para pacientes ou algum 
portal exclusivo sobre o tema com uma linguagem mais 
apropriada para leigos”, relata. 

Após o diagnóstico, Rebecca passou por duas cirur-
gias e algumas avaliações para verificar se o tumor havia 
comprometido outras partes do corpo. Porém, como Rebec-
ca teve diagnóstico precoce, seu melanoma não infiltrou, 
ou seja, não comprometeu o sistema linfático, provocan-
do metástases. Hoje, três anos depois, continua fazendo o 
controle por meio de consultas e exames uma vez ao ano.

Apesar de todo temor e dificuldades encontradas na 
época, Rebecca acredita que a doença veio com o propósi-
to de fazer algo pelo próximo. E foi após a sua recuperação 
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que decidiu fundar a iniciativa Melanoma Brasil e, desde 
então, não mede esforços para levar apoio aos pacientes e 
informações sobre a doença e prevenção.

O Melanoma Brasil cresceu e hoje ganhou o nome de 
instituto. Sim, Instituto Melanoma Brasil, uma organização 
não governamental sem fins lucrativos que atua na divul-
gação e conscientização sobre o tema. O primeiro e único 
no Brasil dedicado exclusivamente a promover ações in-
formativas sobre a doença. É constituída por uma Diretoria 
Executiva, e ainda conta com um Comitê Científico, forma-
do por médicos dermatologistas e oncologistas. O Institu-
to também coordena o Grupo de Apoio e Acolhimento a 
Pacientes, hoje com mais de 200 pacientes cadastrados. A 
organização conta com chancela e apoio institucional da 

fundação norte-americana AIM AT Melanoma e do Grupo 
Brasileiro de Melanoma (GBM).

“O nosso principal objetivo é promover a educação 
sobre a importância do autocuidado, da prevenção e do 
diagnóstico precoce para toda a população, além de aco-
lher e incentivar a troca de experiências entre pacientes 
diagnosticados com a doença e seus familiares durante a 
jornada contra o melanoma”, explica Rebecca. 

Entre as atividades promovidas pelo Melanoma Bra-
sil, estão suas campanhas anuais de comunicação, sempre 
lançadas em maio, mês internacional de combate a esse 
tipo de câncer de pele. Até então, já foram lançadas três 
campanhas. A última conta com duas abordagens e foi 
construída em formato de ensaio  fotográfico, feito pelo 
renomado Gustavo Arrais. Na primeira abordagem, o ins-
tituto  retoma a ação que foi sucesso em 2016, “Eu senti 
na pele”, e traz pacientes reais, em tratamento e curados. 
Já a segunda, “Eu protejo minha pele”, é um convite ao 
engajamento de todos para a proteção do maior órgão do 
corpo humano e traz a atriz global Flávia Alessandra como 
embaixadora. Além de Flávia, outras celebridades, como a 
modelo plus size Fluvia Lacerda, e as atrizes Myra Ruiz e 
Fabi Bang também apoiam a causa.

“Esse movimento busca mostrar que devemos cuidar 
da pele durante o ano inteiro, até nas estações mais frias. 
Além disso, é fundamental para a prevenção da doença e 
o diagnóstico precoce observar as pintas e manchas que 
aparecem”, diz a presidente. O instituto ainda promove pe-
riodicamente palestras presenciais e online, além de muito 
conteúdo informativo nas redes sociais. 

“Segundo informações do Instituto Nacional do Câncer 
(INCA), só no ano passado, a estimativa de novos casos foi 
de 5.670, sendo 3 mil em homens e 2.670 em mulheres. Por 
falta de informação, as pessoas não se preocupam e muitas 
delas nem imaginam que o câncer de pele pode matar. Nosso 
objetivo é contribuir para reduzir o número de novos casos 
da doença. Queremos também nos tornar cada vez mais atu-
antes no acolhimento e apoio a pacientes em tratamento e 
seus familiares em todo o Brasil”, conclui Rebecca. l

GBM E MELANOMA BRASIL: ESTREITANDO LAÇOS

Nos últimos anos, o Grupo Brasileiro de Melanoma e 
o Instituto Melanoma Brasil vêm costurando parcerias cada 
vez mais profícuas. Ambos têm como objetivo principal fa-
zer com que o melanoma seja melhor tratado e prevenido 
pela população. Por terem enfoques diferentes — o GBM 
voltado ao estudo e à divulgação do conhecimento ao pú-
blico médico, e o instituto às campanhas direcionadas ao 
paciente — complementam-se e fazem chegar mais longe 
as ações realizadas em conjunto. 

"Encontramos no Melanoma Brasil um grande parcei-
ro. Já colocamos em prática ótimas ideias e ainda temos 
muitas coisas para nos apoiarmos, sempre em prol dos 
avanços no cuidado e na prevenção do melanoma", comen-
tou o presidente do GBM, Dr. Elimar Gomes.

Já existe uma nova ação sendo estruturada pelo GBM 
e que conta com o apoio do Melanoma Brasil, a campanha 
Juntos Contra o Melanoma, que será lançada em agosto 
pelo grupo.
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Estamos quase chegando ao fim da atual gestão do 
GBM, dois anos que passaram voando e, graças ao 
trabalho desta diretoria, nossa querida instituição 

caminhou a passos largos e certeiros neste período. Che-
gou a hora de seguirmos em frente, estabelecer um novo 
círculo virtuoso de combate ao melanoma e dar um pas-
so além nas nossas ações de conscientização. Esses são 
os objetivos da nova campanha do GBM, Juntos Contra o 
Melanoma. Nela, o GBM incentivará o diagnóstico preco-
ce por meio da orientação, não apenas da população geral, 
mas através de nichos de profissionais não médicos que 
podem desempenhar um papel importante na detecção 
da doença, tais como cabeleireiros, podólogos e tatuado-
res. Esses profissionais observam constantemente a pele 
de boa parte da população e podem sugerir uma visita ao 
médico caso encontrem uma lesão suspeita, desde que de-
vidamente treinados para isso.

Pesquisas e iniciativas no exterior demonstram a im-
portância de dialogar com esses profissionais. Em 2013, por 
exemplo, um artigo no The Journal of Clinical and Aesthetic 
Dermatology1 sugeriu que os cabeleireiros poderiam se tornar 
valorosos colaboradores dos médicos na detecção precoce. 
Em 2016, estudo da Annals of Surgical Oncology2 apontou que, 
em um centro de saúde nos Estados Unidos, 10% dos casos de 
melanoma tinham sido encaminhados por cabeleireiros. 

por Elimar Gomes

Por dentro do GBM
PALAVRA DO PRESIDENTE

Outras pesquisas apontam que mais de 90% dos ca-
beleireiros, embora examinem constantemente o couro ca-
beludo de seus clientes, não conhece os sinais e sintomas 
do melanoma. Porém, 93,5% deles se mostraram dispostos 
a aprender mais e sugerir avaliação médica dos casos sus-
peitos. E é justamente esse aprendizado que a campanha 
Juntos Contra o Melanoma se propõe a oferecer, ao lado de 
outros parceiros e entidades. 

Nos EUA, aliás, ações do tipo já têm ocorrido há algum 
tempo, ainda que concentradas majoritariamente nos ca-
beleireiros. Em 2013, a ONG Melanoma Foundation of New 
England lançou The Skinny on Skin (mfne.org/prevent-me-
lanoma/the-skinny-on-skin), programa de treinamento para 
cabeleireiros e barbeiros. No ano seguinte, foi a vez de outra 
organização, a The Melanoma Research Foundation, lançar a 
campanha Mark the SPOT (www.melanoma.org/MarktheS-
POT), especialmente voltada para os cabeleireiros, que ofe-
rece orientação por meio de vídeos e materiais informativos. 

Com a Juntos Contra o Melanoma, o GBM dará o pri-
meiro passo de uma ação institucional nesse sentindo no 
Brasil. Desejamos estabelecer uma nova referência nas 
campanhas de conscientização, geralmente concentradas 
em prevenção primária (orientações sobre fotoproteção) 
e divulgação da Regra do ABCDE em busca do diagnóstico 
precoce. Esta na hora de ir adiante!

A campanha se ancora em três grandes pilares.
O primeiro é a valorização da atuação médica. Afinal, 

ao sensibilizar cabeleireiros, tatuadores e podólogos sobre 
os sinais de alerta do melanoma, a ação destaca que são os 
médicos os únicos responsáveis pelo diagnóstico e trata-
mento, mostrando toda a capacitação e o conhecimento que 
esses profissionais acumulam para isso. 

O segundo pilar é a expansão do diagnóstico precoce 
do melanoma para além da abordagem convencional, con-
tribuindo para aumentar o nível de conhecimento da popu-
lação. Como a maioria das pessoas costuma frequentar mais 
os cabelereiros e os podólogos do que o dermatologista e 
outros médicos, a campanha contribui para levar aos con-
sultórios pacientes que, se não fossem alertados, não bus-
cariam ajuda médica. 

Por fim, o terceiro pilar consiste no engajamento social 
de profissionais não médicos, formando um círculo virtuoso 
de combate ao melanoma. 

A interação desses três pilares é um excelente exem-
plo de relação ganha-ganha. 

RELAÇÃO GANHA-GANHA

VALORIZAÇÃO 
DA ATUAÇÃO 
MÉDICA

DIAGNÓSTICO 
PRECOCE

ENGAJAMENTO 
SOCIAl
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Importante esclarecer que a campanha tem como lema 
a disseminação de informações com total responsabilidade, 
em uma abordagem positiva. Os workshops apenas alertarão 
os participantes sobre o que é o melanoma e quais são os 
seus sinais de alerta, ensinando a maneira mais adequada 
de sugerir uma visita ao médico caso tenham alguma sus-
peita, sem causar pânico nos clientes. 

Os associados que desejarem contribuir serão muito 
bem-vindos. Opções para isso não faltam: curtir, compar-
tilhar e divulgar a campanha nas redes sociais, participar 
dos workshops como professor, indicar participantes para 
os workshops, articular possíveis parcerias com empresas e 
instituições. Teremos todo prazer em acolher quem quiser 
se juntar a nós contra o melanoma. Em breve, mais informa-
ções e o calendário completo estarão disponíveis no site 
www.juntoscontraomelanoma.com.br e, se quiser tirar dú-
vidas, enviar sugestões ou juntar-se a nós nessa empreitada, 
envie e-mail para juntoscontraomelanoma@gbm.org.br. l

FICHA TÉCNICA

Coordenação e desenvolvimento 
Elimar Gomes

Equipe médica 
Adriana Mendes 
Elimar Gomes 
Flávia Stenberg 
Gilles Landman 
João Duprat 
Juliana Casagrande 
Luciana Godoi

Comunicação visual 
Visana Comunicação

Contéudo e articulação 
Julia Garcez (JGarcez Comunicação)

Marcelo Sato 
Mariana Meireles 
MaurIcio Mendonça 
Octavio Moraes Jr 
Rafael Schmerling 
Tatiana Blumetti 
Vanessa Mussupapo

NOSSO PRIMEIRO ATO
Em agosto de 2017, em parceria com o Instituto Melanoma Brasil, da-

remos o pontapé inicial da Juntos Contra o Melanoma, que ocorrerá como 
um evento paralelo à 12a Conferência Brasileira sobre Melanoma. 

Nesta primeira ação presencial, médicos integrantes do GBM minis-
trarão workshops de conscientização direcionados a cabeleireiros, podó-
logos, tatuadores, além dos pacientes e do público em geral. Haverá ainda 
um lounge dedicado à campanha, onde os apoiadores poderão se apresen-
tar aos participantes e mostrar seu comprometimento com a causa.

Os workshops, no futuro, se expandirão para outras cidades e oca-
siões. Poderão ser realizadas também edições para públicos específicos, 
como escolas de cabeleireiro, podologia ou tatuagem, por exemplo, ou 
para redes que ofereçam esses serviços. Além dos workshops, a campanha 
prosseguirá na internet, por meio de um hotsite, presença nas redes so-
ciais e ações com influenciadores digitais.  

Use o leitor de código QR e veja as referências bibliográficas
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Ombudsman

Acredito que esta seja a penúltima coluna que prepa-
ro para o nosso boletim, eis que no próximo mês de 
agosto estaremos escolhendo a nova diretoria que co-

mandará o GBM pelos dois anos seguintes. Felizmente, tive 
o privilégio de escrever apenas fatos positivos, pois o em-
penho de todo o grupo, estimulado pela atuação altamente 
eficaz da diretoria, produziu trabalhos muito significativos. 

O número de cursos itinerantes e simpósios regio-
nais realizados superaram as mais promissoras expectati-
vas, tendo atendido as diferentes regiões de nosso país e 
certamente terão sequência nos pró-
ximos anos, integrando os diferentes 
profissionais para a manutenção do 
trabalho multidisciplinar que é exigi-
do para o sucesso no tratamento do 
paciente com melanoma. 

A 12ª Conferência está se apro-
ximando e certamente será um evento 
de muito sucesso, graças ao excelente 
programa científico organizado pela 
comissão presidida pelo Duprat e o trabalho de muita garra 
realizado por toda equipe de apoio.

O trabalho associativo do GBM com as diferentes en-
tidades tem produzido os mais variados e profícuos frutos. 
Além do trabalho conjunto com a SBOC, SBC, SBD, SBCD, 
SBOC e outras que peço perdão se esqueci, temos agora a 
possibilidade de mantermos uma parceria com a Melano-
ma World Society (MWS) para a realização de um evento re-
levante, no próximo ano. Isso graças ao trabalho conjunto 
dos colegas Alberto e Barcaui, que se esforçaram para que 
isso pudesse vir a ocorrer. Essa entidade, que conta no seu 
board de diretores com o Marcus Maia, é, em última análi-
se, um renascimento da WHO - Melanoma, que por muitos 

anos produziu trabalhos colaborativos e ensaios coopera-
tivos e da qual faziam parte colegas dos Hospitais AC Ca-
margo e INCA. Hoje, com os recursos tecnológicos existen-
tes, certamente produzirá muito em prol do conhecimento 
científico e o GBM será membro ativo e participativo dessa 
associação de reconhecimento mundial.

O engajamento de entidades não médicas, como o Ins-
tituto Melanoma Brasil, é fato marcante, construtivo e altruís-
ta. No artigo publicado neste boletim podemos depreender 
como, mesmo dos momentos mais difíceis, muito se há de tirar 

de proveito em prol do próximo e abrir 
portas para aumentar o conhecimento 
do público leigo de maneira adequada. 
Esperemos que seja inspiração para ou-
tras pessoas e entidades enxergarem o 
lado positivo das experiências amargas 
que a vida nos reserva e como aproveitá-
-las para crescimento moral e intelectu-
al, fazendo o bem a milhares de pessoas. 

Na coluna do presidente, estare-
mos tomando conhecimento do Juntos contra o Melanoma, 
que prefiro chamar de programa e não de campanha, pois 
como diz o Mauro, campanha é para um período de tempo 
pré-determinado, enquanto programa é para ter efeito dura-
douro. Estimular os diferentes profissionais não médicos que 
podem desempenhar um papel importante na detecção da 
doença, tais como cabeleireiros, podólogos, por exemplo, é 
um belo passo para se conseguir maior número de diagnós-
ticos precoces. Estes profissionais observam constantemente 
a pele de boa parte da população e podem sugerir uma visita 
ao médico caso encontrem algo diferente. 

Encerro mais esta coluna, repetindo que sugestões e 
críticas construtivas sempre serão bem-vindas. l

por Francisco Belfort

Felizmente, tive o privilégio 
de escrever apenas fatos posi-
tivos, pois o empenho de todo 
o grupo, estimulado pela atu-
ação altamente eficaz da dire-
toria, produziu trabalhos mui-
to significativos.

www.gbm.org.br
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GBM em movimento

O dia 11 de maio foi um dia marcante para o Grupo 
Brasileiro de Melanoma neste ano de 2017. Nesta 
data foram realizados dois cursos itinerantes si-

multaneamente, um na cidade de Ilhéus - BA e outro em 
Natal - RN. A intensificação deste tipo de atividade foi uma 
das marcas da atual gestão, levando o estudo aprofundado 
e multidisciplinar do melanoma para 11 cidades do Brasil 
ao longo destes dois anos. 

Em Natal, o evento foi promovido por meio da parce-
ria inédita entre o Grupo Brasileiro de Melanoma (GBM), a 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD) e a 
Sociedade Brasileira de Dermatologia - Regional Rio Gran-

ILHÉUS E NATAL RECEBEM OS ÚLTIMOS DOIS CURSOS 
ITINERANTES DA GESTÃO 2016/2017

AS ATIVIDADES DO GRUPO BRASILEIRO DE MELANOMA

AGENDA 2017

CONFERÊNCIA BRASILEIRA SOBRE MELANOMA 
DATA: 10 A 12 DE AGOSTO 
LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS - SP

REUNIÃO CIENTÍFICA 
DATA: 02 DE DEZEMBRO 
LOCAL: SÃO PAULO - SP

de do Norte (SBD-RN), reunindo mais de 80 dermatologis-
tas. "A modernização em relação à compreensão da biolo-
gia e da patogênese dos casos de câncer de pele, junto com 
os avanços dos tratamentos, são importantes para salvar 
vidas", declarou a dermatologista e presidente da SBD-RN, 
Dra. Danielle Espinel ao portal Novo Notícias.

A cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, recebeu o curso 
pela primeira vez. Esta primeira edição foi organizada em 
parceria com a clínica AMO. A dermatologista Dra. Thais Sa-
back, que coordenou o evento, exaltou sua alegria em ver a 
plateia cheia de médicos de diversas especialidades, inte-
ressados no estudo do melanoma. l

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

Equipe organizadora do evento em Ilhéus - BA À esquerda, a ganhadora de uma inscrição para a 12a Conferência 
Brasileria de Melanona ao lado do presidente do GBM, Dr. Elimar 
Gomes, e, à direita, o público atento a uma das aulas em Natal - RN
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