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Editorial

Foram dois anos entre a 11a e a 12a Conferência Brasi-
leira sobre Melanoma. Biênio onde pudemos constar, 
primeiro, a consolidação do arsenal terapêutico e do 

diagnóstico apresentados em 2015, e, segundo, o cres-
cimento do número de novas drogas no combate do me-
lanoma metastático. Desde o advento desta geração de 
medicamentos, representados pelos imunobiológicos e 
pelas terapias-alvo, vemos crescer a cada dia as opções 
de tratamento que, em um passado relativamente recen-
te, eram inexistentes. Tanto o uso das novas drogas de 
forma isolada quanto também as suas associações de-
monstram uma ação no controle da doença metastática 
com cifras inimagináveis há 10 anos atrás, abrindo um 
leque de possibilidades amplamente discutidas na última 
Conferência. 

Apesar do avanço inegável e da luz que se abre no 
túnel do portador da doença metastática, não podemos ja-
mais perder de vista que a cura do melanoma se faz pelo 
diagnóstico precoce e abordagem correta da lesão suspei-
ta. A disseminação do conhecimento sobre o reconheci-
mento de lesões com potencial risco, tanto entre os pro-
fissionais da saúde quanto entre o público leigo, deve ser 
cada vez mais encorajada e trabalhada.  Provavelmente, os 
investimentos em projetos e estratégias que visam a este 
objetivo sejam financeiramente inferiores e de maior im-
pacto à coletividade.  Neste sentido, o GBM deve ter como 
meta primordial esta crucial missão. 

Foram dois anos de avanços que consolidaram o espaço 
do GBM como a principal instituição sobre melanoma no Brasil. 

Boa sorte e sucesso à nova diretoria do GBM. l

por Francisco Paschoal
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GESTÃO 2015-2017: DOIS ANOS DE MUITO TRABALHO E BONS RESULTADOS 

Após o grande sucesso da Conferência em Goiânia, em 
2015, assumimos a diretoria do GBM com o compro-
misso de otimizar todas atividades do grupo baseado 

em cinco pilares principais: a) educação médica continuada; b) 
Registro Brasileiro de Melanoma; c) comunicação institucional; 
c) campanhas de prevenção; e) apoio à sociedade civil organi-
zada. O trabalho foi intenso e dinâmico e, assim, conseguimos 
promover uma grande expansão das atuações do GBM.

A qualidade científica e o grande interesse do público 
foram os principais destaques dos nossos eventos neste perí-
odo. As Reuniões Científicas foram realizadas trimestralmente 
em São Paulo com número crescente de participantes e muita 

por Elimar Gomes

Por dentro do GBM
PALAVRA DO PRESIDENTE (2015/2017)

www.gbm.org.br

interação nas discussões de casos clínicos.
 Os tradicionais Cursos de Atualização em Melanoma, ca-

rinhosamente chamados de Cursos Itinerantes, cruzaram o país 
de Norte a Sul, em número recorde, totalizando 11 edições. 
Além disso, um formato inovador foi desenvolvido, o Simpósio 
Regional de Melanoma, com duas edições concretizadas em 
2016: o primeiro em Curitiba e, mais tarde, em Porto Alegre. É 
muito importante ressaltar que todos estes eventos só foram 
realizados graças à imensa dedicação de cada um dos coorde-
nadores locais, aos quais deixo aqui o meu muito obrigado!

O Registro Brasileiro de Melanoma, criado no ano 2000, 
com o intuito de reunir dados de diversos serviços produziu, 
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vista Melanoma, com a tiragem ampliada de dez para 18 mil 
exemplares.

Reativamos as campanhas de prevenção do grupo, reali-
zando uma ação “Melanoma Proteja-se” no Conjunto Nacional 
na Avenida Paulista, em São Paulo, e desenvolvemos um pro-
jeto inovador: o “Juntos contra o Melanoma”, com workshops 

em 2016, o seu primeiro artigo: “Absence of Tumor-Infiltrating 
Lymphocyte Is a Reproducible Predictive Factor for Sentinel Lym-
ph Node Metastasis: A Multicenter Database Study by the Brazi-
lian Melanoma Group”, publicado na revista Plos One a partir 
dos 1.008 casos incluídos até 2014. Após um grande esforço 
desta diretoria, o banco de dados foi encerrado este ano com 
1.596 casos e, neste momento, encontra-se em análise estatís-
tica para futuras publicações.

Neste período, o GBM passou por uma grande revolução 
em todos os seus processos de comunicação institucional. O 
site www.gbm.org.br foi totalmente reformulado, com um 
novo projeto visual muito mais ágil e interativo. O conteúdo in-
formativo sobre melanoma para o público leigo foi totalmente 
atualizado em parceria com o National Cancer Intistute (NIH) e 
se transformou numa excelente plataforma para orientação de 
pacientes. A criação da página do Facebook possibilitou am-
pliar o conhecimento da população sobre prevenção primária 
e secundária do melanoma de forma agradável e assertiva. 

Um canal para o GBM foi criado no YouTube, deixando 
mais uma porta para ser explorada nas nossas campanhas. O 
tradicional boletim do grupo se transformou nesta, que é a re-

de conscientização para profissionais que poderão ajudar no diagnóstico precoce, tais como cabeleireiros, podólogos e tatuadores. 
Além disso, apoiamos a sociedade civil organizada nas campanhas do Instituto Melanoma Brasil e do Instituto Lado a Lado.  

Com todas essas atividades, o GBM pôde comemorar, em dezembro de 2016, seus 20 anos de fundação de forma grandiosa: 
um evento científico-cultural realizado no MASP, em São Paulo, transmitido ao vivo pela internet, com participação de pacientes que 
compartilharam suas experiências no desafio diário de combate à doença. Vivemos uma experiência emocionante e inesquecível, 
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além de homenagear os fundadores do grupo. 
E, para fechar com chave de ouro, a 12a Conferência Bra-

sileira sobre Melanoma foi um grande sucesso, com mais de 
800 participantes e 104 palestrantes distribuídos entre a ple-
nária, 4 salas de especialidades e 12 cursos avançados, unidos  
num projeto primoroso e de alto nível científico.

É com a sensação de dever cumprido que encerramos 
essa gestão. O GBM cresceu e ganhou visibilidade como nunca, 

tanto junto ao público leigo, quanto à classe médica.  
O número de associados teve um crescimento surpreen-

dente. Hoje somos 2.264 sócios, com 847 filiações apenas nos 
últimos 18 meses. Mas, diante de um resultado tão positivo, 
não podemos perder nosso principal foco, que é a busca pela 
excelência na abordagem multidisciplinar do melanoma geran-
do benefícios aos nossos pacientes. 

www.gbm.org.br
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NOVA DIRETORIA DO GBM - 2017-2019

por Flávio Cavarsan

Novos desafios
PALAVRA DO PRESIDENTE (2017/2019)

O Grupo Brasileiro de Melanoma esteve muito bem re-
presentado no último biênio por toda sua diretoria, 
capitaneado pelo incansável Dr. Elimar Gomes, com 

vários avanços e conquistas robustas para os associados GBM.
 Tivemos a satisfação de constatar um incremento 
considerável no número de associados, uma difusão por todo 
o Brasil dos cursos itinerantes, dois simpósios regionais com 
sucesso de participação, a nova roupagem na comunicação vi-
sual do grupo, um evento inesquecível de comemoração dos 
20 anos do GBM e muita competência na organização da Con-
ferência Brasileira sobre Melanoma no último mês de agosto, 
na cidade de São Paulo. 
 Foi nesta conferência de São Paulo que tomou posse 
a nova diretoria do GBM para os anos de 2017 – 2019, com a 
seguinte composição: 
Presidente – Flávio Cavarsan;
1º vice-presidente – Luiz Fernando Kopke; 
2º vice-presidente – Mauro Enokihara;
Secretário geral – Elimar Gomes;
1º secretário – Flávia Bittencourt;

Tesoureiro – Rodrigo Munhoz;
1º tesoureiro – Miguel Brandão;
Diretor científico – Rafael Schmerling;
Diretor de informática – Eduardo Bertolli;
Editor da revista – João Duprat;
Ombudsman – Francisco Belfort.
 Foram, ainda, nomeadas as comissões para auxílio 
das diretorias, compostas pelos associados:
Comissão de ética – Fernando Almeida (presidente);
Vinicius Vasquez (secretário);
Ezio Amaral, Miriam Souto e Francisco Paschoal (membros).
Comissão Editorial – Felicce Ricardi, Ivan Santos Filho, Renato 
Bakos e Milton Barros. 
Comissão de Informática – Bianca Soares, Mariana Meireles e 
Fábio Nasser. 
Comissão de Assuntos Internacionais – Alberto Wainstein 
(presidente); Carlos Barcaui (secretário); Gilles Landman, An-
dreia Melo e Marcus Maia (membros).
 É com imensa satisfação que enaltecemos o grupo 
de trabalhos para esta nova gestão, composto de renomados 
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especialistas, referências em todo o Brasil pela excelência na 
abordagem do melanoma, que de forma abnegada e com mui-
ta responsabilidade se propuseram a encarar os desafios nos 
próximos anos com as seguintes propostas: 

l Realização de cinco simpósios regionais (um em cada 
região do Brasil);

l Realização de 12 simpósios locais em todo o Brasil (an-
tigos cursos itinerantes);

l Realização de nove reuniões científicas/administrati-
vas de forma itinerante (intercalando reuniões dentro 
e fora de São Paulo);

l Realização da 13ª Conferência Brasileira sobre Melano-
ma em Florianópolis (SC) em agosto de 2018;

l Criação do aplicativo do GBM para ser a nova plataforma 
de atualização, troca de experiências e pesquisa para os 
associados ;

l Elaboração das Diretrizes para o Manejo do Melanoma 
no Brasil ;

l Criação do Registro Brasileiro de Melanoma em parceria 
com os Registros de Câncer de Base Populacional;

l Formatação de parcerias internacionais com instituições 
referências no tratamento do melanoma;

l Ampliação e consolidação do programa de prevenção do 
GBM, o Juntos Contra o Melanoma.

 Para conseguirmos cumprir a extensa pauta de ações 
que levará o GBM a subir mais um importante degrau na sua 
caminhada, contamos com o trabalho exaustivo de seu corpo 
diretivo e comissões, ajuste e modernização do estatuto do 
GBM e apoio incondicional de todos os seus associados, para 
“juntos” continuarmos escrevendo uma bela história do grupo 
multidisciplinar de estudos do melanoma no Brasil.  

www.gbm.org.br
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Caráter multidisciplinar e integrado do evento foi elogiado por palestrantes e congressistas 

Um dos maiores eventos já feitos era a nossa meta. 
Agora ele está pronto e preparado com êxito”, afir-
mou o presidente da 12a Conferência Brasileira so-

bre Melanoma, Dr. João Duprat.
O público, que chegava em massa de diversas partes 

do Brasil, endossou as palavras do médico. Todos, já no 
primeiro dia de conferência, estavam ansiosos pelas aulas 
práticas que inauguraram o evento. “Patologia das lesões 
melanóticas” e “Tratamento sistêmico adjuvante” foram 
alguns dos cursos ministrados no período da manhã de 
quinta-feira, 10 de agosto, no Centro de Convenções Re-
bouças, em São Paulo.

Enquanto isso, o lounge do programa Juntos Contra o 
Melanoma recebia o seu garoto propaganda, o ator global 
Klebber Toledo, e o presidente do Grupo Brasileiro de Me-
lanoma (GBM), Dr. Elimar Gomes (SP), para algumas fotos.

Ambos, entre um clique e outro, afirmaram que pro-
fissionais que observam constantemente a pele das pes-
soas, como cabelereiros, podólogos e tatuadores, podem 
sugerir a seus clientes uma visita ao médico, caso notem 
um sinal suspeito. Para tal, no entanto, precisam estar trei-
nados, e a iniciativa Juntos Contra o Melanoma se propõe 
a fazer isso.

Às 10h, no enorme salão da plenária, aconteceu a 
abertura oficial. Na cerimônia, subiram ao palco os douto-
res Fernando de Almeida (SP), ex-presidente do GBM, e o 
Dr. João Duprat, presidente da Conferência, que agradece-
ram a presença de todos neste grande encontro sobre me-
lanoma. Aliás, esta congregação de médicos de diferentes 
especialidades foi algo destacado por eles. Para Duprat, o 
caráter multidisciplinar e integrado do evento é algo de 
extrema relevância no tratamento do melanoma.

Ainda na abertura, houve a apresentação multimídia 
do projeto À flor da pele, com o artista Thomas Israel. Por 
meio de vídeos, sons e performances, a plateia acompa-
nhou de forma lúdica como o melanoma nasce e se desen-
volve no corpo humano.

Tendo o melanoma como um caso de saúde pública 
em diferentes cantos do planeta, o primeiro bloco de pa-
lestras contou com convidados internacionais e com a pre-
sença do Dr. Elimar Gomes, que abordou a dinâmica epide-

miológica dessa doença no Brasil.
“A incidência de melanoma no Brasil é menor do que 

em outras áreas do globo, como nos Estados Unidos e na 
Europa. Entretanto, se observarmos isoladamente a região 
sul do nosso país, por exemplo, onde a imigração europeia 
foi alta, o número de casos se revela tão expressivo quanto 
na Austrália, nação que apresenta o maior índice de pesso-
as com melanoma no mundo”, explicou o dermatologista.

Outras palestras importantes antecederam o interva-
lo para o almoço. Os doutores Axel Hauschild (Alemanha), 
Ashfaq Marghoob (EUA) e Mariana Petaccia (SP), com muita 
desenvoltura e didática, explanaram sobre assuntos que 
atravessam o diagnóstico mais antecipado do melanoma, 
como mutações que influenciam no reconhecimento da 
doença e estratégias de rastreamento.

A tarde intensa de aulas exaltou, dentre outras coi-
sas, a relevância da boa relação entre médico e paciente 
para um tratamento mais eficaz e o quanto é essencial o 
diagnóstico precoce. O primeiro dia de evento foi encerra-
do com um agradável coquetel.

O segundo dia de conferência revelou um arco de 
palestras bastante interessante. Os temas abordados no 
bloco “Imunologia em Melanoma” se complementavam. 

GBM em movimento

FIQUE POR DENTRO DE TUDO O QUE ACONTECEU NA 12ª CONFERÊNCIA 
BRASILEIRA SOBRE MELANOMA 

AS ATIVIDADES DO GRUPO BRASILEIRO DE MELANOMA

Congressistas atentos a informações que fazem a diferença
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Os doutores Rodrigo Munhoz (SP), Andreia Melo (RJ), Ra-
fael Schmerling (SP) e Adriana Mendes (SP) discutiram os 
efeitos que algumas drogas causam sobre o sistema imune 
do paciente com melanoma, impedindo a erradicação de 
tecidos sadios, bem como o seu intuito antitumoral.

Já nos Simpósios Satélites BMS e MSD, o diagnósti-
co precoce do melanoma retomou parte das pautas. A Dra. 
Juliana Casagrande (SP) ressaltou a necessidade do exame 
dermatológico clínico para aferir lesões, citando o ma-
peamento corporal total e a dermatoscopia digital como 
exemplos básicos.

“Esse tipo de cuidado é essencial porque existem le-
sões iniciais que mimetizam nevos melanocíticos comuns, 
ou seja, as famosas “pintinhas”. Portanto, como prega o 
consenso entre os pesquisadores do melanoma, quanto 
mais rápida for identificada essa doença, maior a probabi-
lidade de sucesso do tratamento”, explicou a doutora.

Para o Dr. João Duprat, aliás, 80% dos casos são re-
solvidos através de cirurgia. Os outros 20% seriam uma 
comunhão entre exérese e determinadas drogas. Ao encer-
rar a plenária, o especialista dividiu com o público que a 
alta acurácia das pesquisas que o seu grupo de trabalho 
desenvolve deve-se não só às muitas horas de estudo, mas 
também à sorte de coordenar uma equipe “feliz”, capaz de 
se respeitar e divertir-se.

Do outro lado do Centro de Convenções Rebouças, 
aconteciam, em paralelo, os workshops do Juntos Contra 
o Melanoma. Leigos, cabeleireiros, podólogos e tatuadores 
descobriam como identificar pintas suspeitas, os meios de 

prevenção e de que modo auxiliar no combate à doença, 
sendo sempre alertados que o diagnóstico e a prescrição 
de tratamento cabem exclusivamente ao médico.

A máxima de que todo o conhecimento deve ser com-
partilhado foi levada à risca pela comissão científica do 
evento. Isso, diga-se de passagem, é uma marca do GBM, 
preocupado desde a sua fundação em estimular ações de 
conscientização e o aprendizado multidisciplinar. Médicos 
e não-médicos saíram do segundo dia de conferência mais 
inteirados a respeito desta delicada doença e, sem sombra 
de dúvida, juntos contra o melanoma.

Nos primeiros minutos do terceiro e último dia de 
evento, verificamos que o PET/CT tende a gerar resultados 
mais significativos que outros exames de imagem para de-
terminar a extensão e o avanço do melanoma no paciente. 
O Dr. Omgo Nieweg (Austrália), que palestrou “Imagem em 
melanoma”, foi bastante aplaudido.

O bloco “Impacto econômico das novas terapias para 
o melanoma avançado” suscitou uma série de tópicos que 
transformou de vez a conferência numa aula rica em co-
nhecimento e troca de experiências.

Ficamos por dentro de big datas aptos a realizar 25 
horas de leitura científica seguidas, a fim de não nos deixar 
perder nenhum conteúdo importante para o desenvolvi-
mento de novas pesquisas e tratamentos, o que o pales-
trante Pedro Aguiar (SP) chamou de “conceito all line”, in-
formação à disposição em qualquer hora e lugar.

À tarde, o depoimento do Dr. Eduardo Bertolli (SP) 
emocionou todos pela forma carinhosa que foi narrado. 

Sucesso de público: plenárias lotadas para ouvir as novas abordagens no tratamento do melanoma
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Uma paciente que chegou a pensar que seria seu último 
Natal com a família, a ponto de reprogramar junto à equi-
pe médica sua visita ao hospital, sobreviveu ao melanoma 
graças ao tratamento adequado. Um dos pontos altos da 
conferência.

A entrega dos prêmios aos melhores trabalhos cien-
tíficos despertou os olhares e aplausos dos presentes. Ao 
total, foram seis prêmios e quatro menções honrosas di-
vididas entre especialistas que elaboraram pesquisas de 
investigação e relatos de caso. As doutoras Gabriela Bôas-

gomez e Mariana Colferai conquistaram, respectivamente, 
os primeiros lugares nas categorias mencionadas.

Já se aproximando do fim do evento, foi realizada 
a Assembleia Ordinária do GBM. Ao longo da reunião, foi 
apresentada a nova diretoria, presidida pelo Dr. Flávio Ca-
varsan (GO), que irá gerir o GBM nos próximos dois anos. O 
doutor discursou, agradecendo a confiança dos colegas e 
apresentando os projetos que pretende implementar.

Muitíssimo querido entre os seus colegas de traba-
lho, o homenageado da 12ª Conferência Brasileira sobre 
Melanoma foi o Dr. Gilles Landman. A homenagem recor-
dou a gestão pioneira do médico à frente do GBM. Um lindo 
vídeo, com depoimentos de outros doutores, reuniu fases 
da sua vida. Visivelmente emocionado, Gilles agradeceu o 
gesto e exaltou a convivência em família como um fator 
preponderante para o bom trabalho.

Assim como a maioria dos congressistas, a indústria 
farmacêutica e outros expositores ligados ao universo clí-
nico marcaram presença até o encerramento da 12ª edi-
ção, reforçando a importância da Conferência Brasileira so-
bre Melanoma no calendário de eventos médicos do país.

JUNTOS CONTRA O MELANOMA REALIZA SUA PRIMEIRA AÇÃO PRESENCIAL

Dr. João Duplat entrega placa ao homenageado da 12ª Conferên-
cia Brasileira sobre Melanoma, Dr. Gilles Landman

 Em paralelo à Conferência, uma grande equipe, ca-
pitaneada pelo Dr. Elimar Gomes, se dedicava a tornar re-
alidade um momento histórico para o GBM, o lançamento 
do programa Juntos Contra o Melanoma. A primeira ação 
presencial foi planejada por meses; o primeiro passo do 
que se espera ser algo perene e cada vez mais abrangente. 
Enquanto os médicos aprendiam e se atualizavam nas salas 
de aula, profissionais de diferentes áreas, como tatuadores, 
cabeleireiros e podólogos, eram conscientizados sobre a 
importância do diagnóstico precoce e de seu papel nesse 
processo.
  Foram realizados workshops específicos para cada 
grupo de profissionais, nos quais médicos do GBM aborda-
ram o melanoma de forma ilustrada e objetiva, sempre le-
vando em conta as diferenças e especificidades de cada pro-
fissão. Depois das atividades específicas, todos se reuniam 
num auditório para ouvir as palavras de psico-oncologistas, 
que abordaram a responsabilidade envolvida no momento 
de indicar a um cliente a suspeita do melanoma.
  “Vocês estão saindo daqui com uma grande res-
ponsabilidade: conhecimento”, alertou à plateia o Dr. Elimar 
Gomes, idealizador do ‘Juntos’.

Repercussão

 O lançamento do programa não só levou conhe-
cimento a dezenas de profissionais e pacientes, mas tam-
bém gerou visibilidade para o GBM e para a causa. Foram 
exibidas reportagens na Record, Bandeirantes e TV Cultura. 
No Facebook, os posts do ‘Juntos’ alcançaram mais de meio 
milhão de pessoas. Personalidades como os atores Nicette 
Bruno, Beth Goulart, Luiza Thomé e Gisele Itié, por exemplo, 
abraçaram a causa e vestiram a camisa do programa. O ator 
Klebber Toledo fez mais! Além de ter manifestado publica-
mente seu apoio, posando com a camiseta do Juntos Contra 
o Melanoma, Toledo visitou o lounge e publicou um vídeo 
sobre essa experiência em sua conta no Instagram, que tem 
mais de 2,7 milhões de seguidores.
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Marcia Amaral – Oncologista
Muito bom, abrangente, palestras bem 
organizadas. A seleção dos palestrantes 
foi ótima. Todos muito preparados.

Dr. Elimar Gomes
Concluímos nossa gestão com 

uma conferência com mais de 800 
participantes, 100 palestrantes, 12 

cursos avançados, 4 salas de especia-
lidades e, o mais importante, pessoas 
satisfeitas por receber conhecimento 

científico de altíssima qualidade.

Dr. João Duprat 
Esse evento foi muito diferente. Cada 
um pôde ir para sua sala e aprender 

muito. O que mais chamou atenção foi 
o empenho que cada um teve em fazer 

a sua aula.

Dr. Francisco Belfort 
Nesta 12a edição da Conferência houve 
uma mudança de estrutura do evento. 

O resultado foi excelente, visando 
a associar mais ainda as diferentes 

especialidades de uma maneira bem 
focada.

Bruna Favari – Dermatologista
Gostei muito da variedade de assuntos. A 
abordagem integrada e multidisciplinar 
com certeza foi um dos pontos altos.

Louise Lovatto – Dermatologista
Destaque para a seleção dos palestrantes 
tanto nacionais, como internacionais. 
Oportunidade de observar a fundo a tria-
gem que o tratamento do melanoma por 
vezes exige. Palestras muito produtivas.  

Suélen Franco – Dermatologista
Abordagem multidisciplinar que soma em 
termos de triagem. Olhar global e integra-
do sobre o tratamento. Um evento bem 
organizado. Gostei bastante.

Use o leitor de código QR 
ao lado e confira todos os 
depoimentos na íntegra.

Amália Pires – Dermatologista  
Palestrantes de alto nível. Foi um evento 
bonito de se ver e muito produtivo.

DEPOIMENTOS

www.gbm.org.br
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Prezados amigos, estamos nos preparando para iniciar 
uma nova jornada de trabalho, com a nova diretoria, 
com o mesmo entusiasmo que participamos da recém- 

-terminada, brilhantemente conduzida pelo Elimar.
Para coroar o exaustivo trabalho conduzido pelo Elimar 

e sua equipe, foi absolutamente ímpar o sucesso alcançado 
pela 12a CBM, em todos os aspectos: público recorde, ses-
sões concorridas, palestras de altíssimo nível. Não bastasse 
isso, foi incrível o engajamento do público na ação do Juntos 
Contra o Melanoma.

Tenho certeza que o Flávio continuará a fazer o cami-
nho do GBM cada vez maior, empreendendo novas e dura-
douras conquistas. Como destacado 
por ele no seu discurso de posse, 
cada pessoa tem seu modo de ser 
e dirigir suas equipes, mas, assim 
como foram os trabalhos das direto-
rias anteriores, todos esperamos o 
prosseguimento do crescimento do 
Grupo Brasileiro de Melanoma, que 
hoje tem todo o respeito das entida-
des congêneres nacionais e já é reco-
nhecida por diferentes entidades internacionais.

Para o ano que se aproxima, as atividades estão sendo 
preparadas com todo carinho e serão delineadas por ocasião 
da primeira reunião da nova diretoria, a ocorrer no final de 
setembro. Certamente, o “chicote” do presidente estará afia-
do para dividir com todos os membros as propostas de con-
tinuidade dos bons produtos já implantados em termos de 
cursos, jornadas e campanhas, bem como novas ideias para 
expandir o trabalho do GBM.

A parceria conquistada com a MWS é extremamente 

significante para o Grupo, elevando o nosso país na direção 
de trabalhos cooperativos que possam abrir portas para pes-
quisas internacionais e oportunidade de estudos com novas 
tecnologias. O evento de agosto próximo a ser realizado no 
Rio de Janeiro certamente será mais um marco para o nosso 
grupo. 

Não podemos esquecer que no Congresso Multidisci-
plinar de Oncologia, a ocorrer em outubro próximo, também 
na Cidade Maravilhosa, teremos o destaque de organizar a 
grande maioria das atividades ligadas ao melanoma, sob a 
batuta do nosso amigo André Molina e sua equipe. É mais um 
reconhecimento do poder organizacional do GBM.

Chegamos até aqui com muito sacri-
fício e trabalho de todos os membros do 
grupo e repito o que já escrevi anterior-
mente: não podemos e nem devemos es-
quecer que muito há que se fazer, lutando 
para que todas as classes sociais possam 
receber o melhor que houver em termos 
de assistência e tratamento. 

Encerro esta nossa primeira coluna, 
na transição das diretorias, na certeza de 

que conseguiremos manter sempre em ritmo de crescimento 
os trabalhos do nosso grupo, destacando o quanto a atual 
equipe de comunicação tem sido eficiente e o sempre cuida-
doso e proficiente trabalho da CLC.    

Para o ano que se aproxima, 
as atividades estão sendo pre-
paradas com todo carinho e 
serão delineadas por ocasião 
da primeira reunião da nova 
diretoria, a ocorrer no final de 
setembro.

Ombudsman
por Francisco Belfort
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AGENDA 2017

SIMPÓSIO LOCAL DO GBM TERESINA - PI: 
11 DE NOVEMBRO - SEM LOCAL DEFINIDO

EVENTO GBM: 
1º DE DEZEMBRO - SIMPÓSIO GBM RECIFE - MAR HOTEL - R. BARÃO DE SOUZA LEÃO, 451 
2 DE DEZEMBRO - REUNIÃO CIENTÍFICA DO GBM - SEM LOCAL DEFINIDO

REUNIÃO CIENTIFICA DO GBM 
09 DE DEZEMBRO  -  SÃO PAULO  -  SEM LOCAL DEFINIDO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evento apoiado: 
2º SIMPÓSIO DE MELANOMA DO NÚCLEO INTEGRADO DE MELANOMA E 
ONCOLOGIA CUTÂNEA DO HOSPITAL MÃE DE DEUS 
10 E 11 DE NOVEMBRO - HOSPITAL MÃE DE DEUS - RUA JOSÉ DE ALENCAR, 286 
PORTO ALEGRE - RS



Mar Hotel - Recife - PE

DEZEMBRO DE 2017

O principal grupo dedicado ao estudo do melanoma cutâneo no Brasil 

promove mais uma oportunidade de aprendizado e aperfeiçoamento. 

Atualize-se sobre o tema com uma abordagem multidisciplinar do 

melanoma cutâneo e com discussão de casos clínicos.

Evento paralelo à
Jornada Pernambucana
de Dermatologia

Inscreva-se em www.pernambucana2017.com.br

Atualização e aperfeiçoamento no
 diagnóstico e tratamento do melanoma

www.gbm.org.br
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