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Editorial

por João Pedreira Duprat Neto

INICIANDO MAIS UMA EDIÇÃO DO JORNAL DO GBM

E

stamos em pleno andamento da nova revista digital. Acredito que ela tenha proporcionado maior liberdade
para ter temas interessantes sem as limitações de espaço que comprometam a informação. Neste mês abordaremos a nova arma do Ultrassom no diagnóstico de melanoma por duas visões de diferentes profissionais

reconhecidos na área. Ainda veremos a realidade e perspectiva da biópsia líquida no seguimento do melanoma,
que poderá impactar na resposta a diferentes tratamentos e no reconhecimento precoce da recidiva.

Espero que aproveitem mais esta edição.

DIRETORIA 2017/19
Presidente: Flávio Cavarsan l 1º vice-presidente: Luis Fernando Kopke l 2º vice-presidente: Mauro Enokihara l Secretário geral: Elimar
Gomes l 1ª secretária: Flávia Bittencourt l Tesoureiro: Rodrigo Munhoz l 1º tesoureiro: Miguel Brandão l Editor do Boletim: João Duprat
l Diretor científico: Rafael Aron Schmerling l Ombudsman: Francisco Aparecido Belfort
EXPEDIENTE
Publicação trimestral do GBM l Tiragem: Publicação Digital l Jornalista responsável: Victor Gimenes (MTB: 30686) l Secretaria Executiva:
Av. Imperatriz Leopoldina, 957, s.604, 05305-011, V. Leopoldina, S. Paulo, SP / fax: (11) 5543.1141 / gbm@gbm.org.br / www.gbm.org.br l
Edição: Visana Comunicação

Seja sócio do Grupo Brasileiro de Melanoma
Associando-se ao GBM, você passa a integrar um seleto grupo de profissionais dedicados ao estudo do melanoma. Além
disso, tem várias vantagens e acesso a conteúdo exclusivo. Acesse nosso site e saiba mais: www.gbm.org.br.
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Por dentro do GBM

por Flávio Cavarsan

PALAVRA DO PRESIDENTE (2017/2019)

E

Ainda falando das parcerias internacionais, dias 5 e 6 outubro,
a cidade de Salvador (BA) será sede de um importante evento que ocorre anualmente na cidade de Nova York, o HotMelanoma. Em parceria estabelecida entre o GBM e o Dr. Sanjiv
Agarwala, traremos o que há de mais avançado no tratamento
do melanoma, com os mais experientes nomes do cenário nacional e tendo como convidados internacionais os Drs. Sangiv
Agarwala e Merrick Ross.

ncerramos o primeiro semestre de 2018 com um saldo
bastante positivo de atividades, com uma agenda de
eventos realizados que levou o Grupo Brasileiro de Melanoma (GBM) a diferentes pontos do país como as cidades de
Fortaleza, Passo Fundo, Belém, Chapecó, Niterói e São Paulo
com um público relevante prestigiando nossos palestrantes.
Trabalhando intensamente sempre com o objetivo de oferecer
aos nossos sócios mecanismos que facilitem o acesso a informações on-line, lançamos o APP do GBM, uma das metas dessa
gestão, ferramenta que traz informações para agilizar seu dia-a-dia, com artigos científicos, guidelines de condutas, a Revista Melanoma, publicada pelo GBM, e ferramentas que também
permitem seu acesso a sua área restrita para atualização de
cadastro e outras ações administrativas.

Outro aspecto importante do Grupo que nunca perdemos de
vista é a abordagem multidisciplinar estabelecida com Sociedades de especialidades. Em setembro, o GBM em parceria
com a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço – GO e a Sociedade Brasileira de Dermatologia – GBM realizará o Simposio
Multidisciplinar sobre Câncer de Pele em Cabeça e Pescoço,
dias 28 e 29 de setembro, em Goiânia (GO). Além dos eventos
mencionados, nossa agenda inclui ainda Simpósios nas cidades de Curitiba, Palmas, Governador Valadares e Vitória.

Nos próximos meses temos um calendário de eventos bastante movimentado com eventos internacionais capitaneados
pelo GBM como o 2nd International Educational Symposium
of the Melanoma World Society – Latin American Skin Cancer
Forum 2018, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, dias 03 e 04 de
agosto. Pela grande adesão até o momento, essa edição terá
um número recorde de participantes. Caso não tenha feito sua
inscrição, não perca essa oportunidade.

Estamos trabalhando muito para oferecer as mais modernas
ferramentas e informações para você estar sempre conectado
conosco.
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Ultrassonografia de Alta Frequência no
Diagnóstico do Melanoma Cutâneo Primário
ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA

por Dra. Elisa Barcaui

O

Devido à sua penetrabilidade, a USAF é capaz de determinar a espessura tumoral in vivo. A associação destes
métodos pode simplificar a abordagem terapêutica.

avanço dos métodos de diagnóstico por imagem e
o desenvolvimento de aparelhos de ultrassonografia (USG) com alta resolução, associados a transdutores de alta frequência, possibilitaram o uso desta
técnica para a avaliação e a medição precisa das lesões
cutâneas, incluindo o melanoma. Comparada aos aparelhos de USG convencionais utilizados, por exemplo, para
análise de linfonodos no estadiamento do paciente com
melanoma, a ultrassonografia de alta frequência (USAF)
utiliza frequências sonoras maiores para obter imagens
com melhor resolução e menor penetração (focalização superficial). Aparelhos com frequência entre 20 e
25 MHz possibilitam a diferenciação entre as camadas
cutâneas e a associação com Doppler colorido ou power
Doppler permite avaliar o fluxo sanguíneo da área estudada, estimando o comportamento metastático tumoral.

Caracteristicamente, o melanoma é visto, à USAF, como
uma lesão hipoecogênica homogênea facilmente identificável, em contraste com a ecogenicidade da derme adjacente, e apresenta formato fusiforme ou oval. Apesar
da hipoderme se apresentar hipoecogênica em relação
à derme, os melanomas são menos ecogênicos do que a
hipoderme, permitindo seu reconhecimento nos casos de
invasão.
Estudos recentes demonstram que a USAF é um método de diagnóstico por imagem confiável, reprodutível e
apresenta grande utilidade na detecção da espessura do
melanoma in vivo, possibilitando uma adequada escolha
das margens cirúrgicas na abordagem em um único tempo
dos melanomas primários. Contudo, infiltrado inflamatório denso e/ou fibrose relacionados às biópsias incisionais prévias ou ao fenômeno de regressão e degeneração basofílica do tecido colágeno observada na elastose
solar, podem influenciar a acurácia desta medida. Esta
decisão deve permanecer baseada no contexto clínico de
cada paciente. l

O diagnóstico precoce do melanoma e a sua completa
excisão cirúrgica com margens adequadas é a conduta
preconizada e confere o prognóstico da doença. Métodos
não invasivos de diagnóstico como a dermatoscopia e a
microscopia confocal a laser aumentaram a sensibilidade e a especificidade do diagnóstico do melanoma, mas
não permitem estimar com acurácia a espessura tumoral.
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Melanoma. 1. Dermatoscopia. Padrão multicomponentes exibindo glóbulos, pontos, áreas amorfas e rede pigmentada irregulares. 2. USAF, 22
MHz, visão longitudinal. Lesão fusiforme, hipoecogênica homogênea acometendo epiderme e derme. Espessura: 0,64mm. 3. HE, 40x. Espessura de Breslow: 0,62mm.
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B. Melanoma. 1. Dermatoscopia. Áreas amorfas irregulares de coloração preta e cinza azulada. 2. USAF, 22 MHz, visão longitudinal. Imagem
oval, hipoecogênica homogênea. Espessura: 3,71mm. 3. HE, 40x. Espessura de Breslow: 3,70mm.
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A ultrassonografia de alta frequencia (usaf):
novas fronteiras e paradigmas no diagnóstico
das lesões cutâneas.
por Dra. Luciana Zattar

ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA

O

Figura 3

maior desafio da ultrassonografia (US) ao longo de décadas é aprimorar a definição das estruturas e, portanto,
sua acurácia diagnóstica. Diante da rápida evolução tecnológica, a US se torna, dia após dia, fundamental na propedêutica clínica de diferentes especialidades. Na dermatologia,
o que há alguns anos era considerado alta resolução tornou-se
obsoleto, principalmente no diagnóstico das lesões tumorais e
não tumorais.
Com os transdutores de 22-24MHz, há novos achados transformadores do ponto de vista diagnóstico (Fig.1). A visualização
detalhada das camadas da pele (Fig.2), dos anexos e estruturas
adjacentes é possível. O diagnóstico das lesões congênitas e
adquiridas, a exata localização (epiderme, derme, subcutâneo
ou anexos) e composição (sólida, cística, vascular) (Fig.3), trouxe maior acurácia, inclusive de tumores cutâneos de poucos
milímetros.

Figura 4

A USAF, a elastografia e a análise da microcirculação, permitem
a distinção de lesões benignas e malignas, doenças ungueais
(Fig.4) e dos principais tumores: melanoma, carcinoma basocelular e espinocelular (Fig.5), conforme já relatado por Barcaui
E.O. et al. Fornece características da lesão primária: espessura
(Breslow), invasão tecidual profunda, vascularização e neoangiogênese. Auxilia na predição de subtipos com alto risco de
recorrência, de melanomas com maior potencial metastático, e,
suspeita de satelitose/linfonodos metastáticos (Fig.6). A USAF
é o exame de primeira linha na avaliação de tumores cutâneos,
no estadiamento locorregional, no planejamento terapêutico,
avaliação precoce do sucesso, recorrências e complicações.

Figura 5

O objetivo deste artigo é apenas ilustrar nossa experiência inicial, fomentar o uso da USAF no diagnóstico e acompanhamento de lesões cutâneas de maneira consciente e que envolva todos os interessados nesta nova fase da US dermatológica que
evoluirá ainda mais nos próximos anos. l

Figura 6

Figura 1

Figura 1: Comparação entre imagens de 14 e 24MHz: a incrível
melhor caracterização e detalhamento da lesão dérmica. Figura 2:
Imagem de ultrassom de 24MHz: camadas da pele de acordo com
seu principal componente: epiderme (queratina), derme (colágeno)
e subcutâneo (gordura). Figura 3: Imagens de ultrassom de 24MHz:
diversas patologias, congênitas e adquiridas, Observar a definição
da localização, características e composição. Figura 4: Imagens de
USAF: diagnóstico de diversas patologias ungueais. Figura 5: Imagens de USAF: principais tumores cutâneos malignos com suas
principais características. Figura 6: Imagem de USAF : espessamento cortical assimétrico de linfonodo, com 0,6 cm, em paciente com
antecedente de melanoma e PET CT positivo.

Figura 2
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Eventos Adversos Cutâneos as Terapias
Alvo e Imunoterapias
por Dra. Adriana Mendes

ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA

As lesões proliferativas malignas correspondem aos ceratoacantomas e carcinomas espinocelulares. Surgem ao redor
da oitava semana, geralmente em áreas foto expostas, principalmente em indivíduos idosos com dano actínico prévio.
Nesses tumores, os ceratinócitos selvagens para BRAF, possuem também mutação prévia de RAS decorrente de fatores
externos como radiação ultravioleta, vírus ou outro fator
desconhecido. Até o momento, não foram descritos casos
de carcinomas metastáticos decorrentes dessas lesões.
As lesões proliferativas cutâneas benignas observadas são
ceratoses seborreicas, “ceratose verrucosas“ ou “papilomas
verrucosos” que se apresentam como pápulas semelhantes
a verrugas virais, ceratoses actinicas e até mesmo a pequenos ceratoacantomas, hiperceratose palmar e plantar e hiperceratose das gengivas, mamilos e vulva.

A

melhor compreensão das bases moleculares e
imunológicas do melanoma permitiu o desenvolvimento das terapias alvo, os inibidores de BRAF
(iBRAF) vemurafenibe e dabrafenibe, os inibidores de
MEK (iMEK) trametinibe e cobimetinibe e das imunoterapias, o agente anti CTLA-4 (ipilimumabe) e os agentes
“anti PD-1, nivolumabe e pembrolizumabe. Apesar de
não haver dúvidas quanto aos benefícios desses medicamentos, seus eventos adversos não podem ser subestimados sendo a pele órgão alvo de grande parte dessas
reações.
Os principais eventos adversos causados pelos iBRAF são
cutâneos e podem ser divididos de maneira didática em
eventos proliferativos, não proliferativos e inflamatórios.

Os nevos melanocíticos podem surgir de forma eruptiva,
regredir ou se transformar em nevos atípicos. Melanomas
“de novo” ou decorrentes da transformação de nevos preexistentes podem ocorrer em até 2% dos pacientes. O exato
mecanismo de surgimento e transformação das lesões melanocíticas não foi completamente elucidado, porém a ativação paradoxal da via de MAPK em melanócitos selvagens
para BRAF ativando ciclina D1 pode estar envolvida na patogênese desses tumores.

Os quadros inflamatórios compreendem, principalmente,
os exantemas e fotossensibilidade. Os exantemas, em sua
grande maioria, se apresentam como formas maculo papulosas leves, entretanto, em pacientes que receberam previamente imunoterapia, podem ser observados quadros
mais graves que impossibilitam, em algumas situações, a
continuidade da terapêutica. A fotossensibilidade à radiação UVA é um evento adverso típico do vemurafenibe e,
devido à diferente estrutura química, raramente observada nos pacientes em uso do dabrafenibe. Radiossensibilidade, paniculites e dermatoses acantoliticas são vistas
com menor frequência. Farmacodermias graves como Síndrome de Steven Johnson (SSJ), Necrolise Epidérmica Toxica (NET) e reações de hipersensibilidade a droga (DRESS
– Drug Reaction with Eosinofilia and Sistemic Symptoms)
são observados em menos de 1% dos pacientes.

A combinação do uso de iMEK com os iBRAF reduziu significativamente os efeitos de hiperproliferação paradoxal da
via MAPK, com diminuição das lesões proliferativas malignas e benignas. Porém, na terapia combinada observa-se
aumento de dermatite acneiforme e fotossensibilidade.
Os eventos adversos cutâneos associados às imunoterapias
são menos frequentes, consistem em eventos imunomediados em geral dose dependente, manejáveis e reversíveis. Na
pele, os eventos adversos mais comuns são os exantemas,
prurido, vitiligo e despigmentação dos cabelos. Casos de
penfigoide bolhoso, exacerbação de dermatoses inflamatórias como psoríase e rosácea são vistos esporadicamente.
Raramente observam-se erupção acneiforme, fotossensibilidade, toxicidade em áreas previamente irradiadas, ulceras
tipo pioderma gangrenoso e ceratoacantomas eruptivos.
Casos isolados de DRESS, NET e SSJ já foram relatados.

Outras alterações como alopecia, alteração da cor e estrutura dos cabelos, ceratose pilar disseminada e xerose são
observados com certa frequência e já foram relatados casos de síndrome de Sweet, sarcoidose e hidradenite supurativas associados aos iBRAF.
Os eventos proliferativos tanto malignos como benignos
são decorrentes da proliferação de ceratinócitos selvagens para BRAF promovida pela ativação paradoxal da via
de MAPK através de CRAF(RAF1). Baseado nessa teoria,
qualquer célula BRAF selvagem que esteja sob a ação do
iBRAF pode se proliferar. Dois estudos multicêntricos de
segurança ao vemurafenibe não evidenciaram neoplasias
malignas não cutâneas relacionadas à medicação.

A colaboração entre oncologistas e dermatologistas é fundamental para o manejo adequado desses pacientes, promovendo
qualidade de vida e manutenção da terapêutica adequada. l
Acesse aqui para acessar as referências biliográficas
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Células Tumorais Circulantes em Melanoma:
estamos prontos para seu uso na clínica?
por Dra. Ludmilla T. Domingos Chinen

ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA

E

avançada e que se associaram à falha do tratamento e à
menor mediana de sobrevida global (SG). Em trabalho recente, um grupo australiano mostrou, por citometria de
fluxo, várias subpopulações de CTCs em melanoma. Os
pacientes em estágio inicial da doença geralmente eram
positivos para um único marcador em comparação com
pacientes em fase avançada, que tinha um número maior
de CTCs expressando uma variedade de marcadores. Pacientes com maior número de CTCs (> 5 células RANKþ)
em 4mL de sangue tiveram sobrevida livre de progressão
(SLP) significativamente menor do que aqueles com menos/sem CTCs (<5 células RANKþ). Ainda, pacientes (n =
16) que recaíram após a terapia com inibidor de BRAF exibiram maiores números de CTCs RANK (Gray et al., 2015).
Em outro estudo do mesmo grupo, a presença de CTCs
expressando PD-L1 foi associada à resposta ao bloqueio
com anti-PD1 (Khattak et al., 2017).

mbora o melanoma seja potencialmente curável,
quando detectado em estádios iniciais, pode metastatizar para outros tecidos, reduzindo drasticamente as taxas de sobrevivência (CGA 2015). Desde 2004
as células tumorais circulantes (CTCs) vem ganhando
evidência como biomarcadores prognósticos (Cristofanilli et al., 2004). Estas células são derivadas de tumores
quando estes ainda têm em torno de 1 mm de tamanho
e ainda são indetectáveis por exames de imagem (Klein,
2009). Podem ser avaliadas a qualquer momento durante
o desenvolvimento da doença, mas vem sendo utilizadas
principalmente no contexto da doença metastática, como
indicadores prognósticos. O melanoma metastático foi a
primeira malignidade na qual as CTCs foram detectadas.
Smith et al. (1991) relataram a presença de células de
melanoma no sangue periférico de pacientes com doença
cutânea metastática por meio da identificação de transcritos de RNAm específicos.

Um grupo francês avaliou o impacto prognóstico em melanoma cutâneo metastático de CTCs na forma de microembolos (CTCM), sabidamente sinal de pior prognóstico
em outros tumores, como pulmão e pâncreas (Krebs et al.,
2012; Chinen et al., 2013; Chang et al., 2016). Após isolados por método de filtragem (ISET), CTCs e CTCMs foram
identificados por um citopatologista e os seguintes marcadores foram analisados: PS100, SOX10, CD10 e TRF2.
109/128 (85%) dos pacientes incluídos apresentaram
CTCs. A expressão de PS100 foi homogênea nas CTCs e
heterogênea nos CTCMs. SOX10, CD10 e TRF2 foram expressos principalmente em CTCMs. Nenhum dos indivíduos saudáveis incluídos como controle apresentou células
tumorais malignas circulantes. A SG foi significativamente diminuída em pacientes com CTCMs, independentemente das estratégias terapêuticas (Long et al., 2016).

A presença de CTCs no sangue periférico pode servir
como uma "biópsia líquida" de tumores sólidos, particularmente quando uma biópsia não pode ser realizada
devido à inacessibilidade do tumor, ou quando múltiplas
metástases estão presentes em um paciente (Marsavela
et al., 2018).
Em adição ao uso como fator prognóstico, a análise das
CTCs pode ser usada como fator preditivo, para monitoramento em tempo real da resposta do paciente a determinada terapia, para detecção precoce da resistência ou
recorrência do tratamento e progressão, e para descoberta de novos alvos terapêuticos (Alix-Panabières & Pantel,
2016). O isolamento e identificação das CTCs pode ser
feito por diversos métodos. Os mais usados são os dependentes de marcação com anticorpos (imunomagnéticos)
e os de separação por tamanho. Os marcadores mais comumente usados nos métodos imunomagnéticos são EpCAM e citoqueratinas. Para melanoma, o uso de EpCAM
para detecção não é indicado, pois CTCs oriundas deste
tipo de câncer não expressam este marcador. Além disto,
CTCs provenientes de qualquer tipo de tumor constituem
uma população altamente heterogênea, o que dificulta a
eleição de um único marcador para fazer a seleção. Assim,
para estudo de CTCs de melanoma, o método mais indicado é o de separação por tamanho (Marsavela et al., 2018).

Concluindo, os estudos com melanoma variam consideravelmente em relação às populações de pacientes, tempo
de amostragem, método de detecção de CTCs e heterogeneidade das mesmas. Por isto, ainda não há consenso
quanto à utilidade clínica das CTCs no melanoma,e sua
análise em ensaios clínicos prospectivos vem sendo realizada. Contudo, sabemos que as CTCs não são apenas alternativas viáveis para análise do transcriptoma e o perfil
genômico, mas também fornecem novos insights sobre os
mecanismos metastáticos da doença, podendo também
indicar novos alvos terapêuticos. Por todas estas razões,
faz-se necessário investir em estudos que avaliem estas
células em toda sua potencialidade. l

Mesmo com as falhas que existem nos métodos imunomagnéticos, estudos utilizando-os (Reid et al., 2013; Klinac et al., 2014; Gray et al., 2015) mostraram que o número de CTCs é maior no sangue de pacientes com doença

Acesse aqui para acessar as referências biliográficas
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MAIS FORÇA PARA A VIDA DO PACIENTE BRAF+1

VIVER MAIS. É A RESPOSTA CERTA
Contraindicações: Pacientes com hipersensibilidade a qualquer componente da formulação. Interações Medicamentosas: Medicamentos que são forte inibidores ou indutores de CYP2C8 ou CYP3A4 são susceptíveis de aumentar ou diminuir, respectivamente, as concentrações de dabrafenibe. Tenha cuidado com
inibidores fortes (por exemplo, cetoconazol, nefazodona, claritromicina, ritonavir, genfibrozila) ou indutores (por exemplo, rifampicina, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, Erva de São João) de CYP2C8 ou CYP3A4 quando coadministrados com Tafinlar™.
TAFINLAR™ mesilato de dabrafenibe USO ORAL. Forma farmacêutica e apresentações: Tafinlar™ cápsulas duras contendo mesilato de dabrafenibe equivalente a 50 mg ou 75 mg de dabrafenibe. Indicações: Tafinlar™ é indicado para o tratamento de pacientes com melanoma metastático ou irressecável com mutação
BRAF V600E. Tafinlar™ em combinação com dimetisulfóxido de trametinibe é indicado para o tratamento adjuvante de pacientes com melanoma de estágio I I com mutação BRAF V600 após ressecção completa. Posologia: Adultos: A dose recomendada é 150 mg duas vezes por dia. Modificação de dose: o gerenciamento
dos eventos/reações adversas pode necessitar de interrupções do tratamento, redução de dose ou descontinuação do tratamento. Contraindicações: Pacientes com hipersensibilidade a qualquer componente da formulação. Advertências e precauções: Pirexia: incluindo rigores graves, desidratação e hipotensão (incluindo
insuficiência renal aguda) foram relatadas. Monitoriz™ação da creatinina sérica e função renal. Eventos febris graves não infecciosos foram observados. As diretrizes de modificação de dose devem ser seguidas para o control™e da pirexia. Carcinoma de células escamosas cutâneo (cuSCC) e novo melanoma primário: exame
de pele deve ser realizado antes do início de Tafinlar e durante o tratamento, a cada 2 meses
durante a terapia. O monitoramento deve continuar a cada dois ou três meses por 6 meses após a descontinuação de Tafinlar ou até o início de outra terapia antineoplásica. Malignidade não cutânea secundária ou recorrente:
monitorização™ clinicamente apropriada por até 6 meses após a descontinuação de Tafinlar™ ou até o início de outra terapia antineoplásica. Pancreatite: Dor abdomonial sem explicação deve ser investigada prontamente e™incluídas medições de amilase e lipase séricas. Monitoramento cuidadoso quando reiniciar o tratamento
com Tafinlar . Uveíte: monitoramento dos pacientes para sinais e sintomas visuais durante a terapia. Hemorragia: eventos hemorrágicos, incluindo eventos maiores e fatais, ocorreram em pacientes recebendo Tafinlar em combinação com dimetilsulfóxido de trametinibe. Mulheres com potencial para engravidar: Uso de
métodos contraceptivos eficazes durante o tratamento com Tafinlar™, e por quatro semanas após a interrupção do tratamento. Tafinlar™ pode diminuir a eficácia dos contraceptivos hormonais e um método alternativo de contracepção deve ser usado. Gravidez: Não é recomendado. Lactação: Não é recomendado. Fertilidade:
Risco potencial de comprometimento da espermatogênese, qual pode ser irreversível. Reações adversas: Eventos adversos em melanoma metastático. Muito comuns (> 10%): papiloma, diminuição do apetite, dor de cabeça, tosse, náusea, vômito, diarreia, efeitos de pele (erupção cutânea, hiperqueratose), alopecia,
síndrome de eritrodisestesia palmo-plantar, artralgia, mialgia, dor nas extremidades, astenia, calafrios, fadiga, pirexia. Comuns (1-10%): nasofaringite, acrocórdon (marcas na pele), carcinoma escamocelular cutâneo (SCC) incluindo SCC de pele, SCC in situ (doença de Bowen) e ceratoacantoma, queratose seborreica,
hipofosfatemia, hiperglicemia, constipação, efeitos de pele (queratose actínica, lesão cutânea, pele seca, eritema, prurido), reação de fotossensibilidade, doença semelhante à gripe. Incomuns (0,1-1%): novo melanoma primário, hipersensibilidade, uveíte, pancreatite, paniculite, insuficiência renal, insuficiência renal aguda,
prolongamento do intervalo QT. Raras (0,01 a 0,1%): nefrite tubulointersticial. Reações adversas: Eventos adversos em melanoma estágio I I após ressecção completa. Muito comuns (≥10%): nasofaringite, neutropenia, diminuição do apetite, dor de cabeça, tontura, hemorragia, hipertensão, tosse, náusea, diarreia, vômito,
dor abdominal, constipação, erupção cutânea, pele seca, dermatite acneiforme, eritema, prurido, artralgia mialgia, dor nas extremidades, espasmos musculares, pirexia, fadiga, calafrios, edema periférico, doença semelhante à gripe, aumento da alanina aminotransferase , aumento da aspartato aminotransferase.Comuns
(1 a 10%): uveíte, coriorretinopatia, descolamento de retina, síndrome de eritrodisestesia palm™o-plantar, aumento da fosfatase alcalina aumentada, diminuição da fração de ejeção.Incomuns (0,1 a 1%): rabdomiólise, insuficiência renal. Interações medicamentosas: Cautela em combinação™ com inibidores ou indutores
potentes da CYP2C8 ou CYP3A4. Cautela com medicamentos que afetam o pH gástrico. Tafinlar pode induzir CYP3A4, CYP2C9, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C19, UGT e P-gp. A eficácia dos fármacos metabolizados por essas enzimas pode estar reduzida. Monitoramento é recomendado. Tafinlar inibe OATP1B1 e OATP1B3.
O monitoramento é recomendado para medicamentos que são substratos sensíveis de OATP1B1 e OATP1B3 e que é conhecido ter um índice terapêutico estreito em relação a altos picos de concentrações. USO ADULTO ACIMA DE 18 ANOS. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MS – 1.0068.1135. Informações completas
para prescrição disponíveis à classe médica mediante solicitação. A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. BSS 10.11.17. Esta mini-bula foi atualizada em 28/05/2018.
Contraindicações: Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer excipiente. Interações Medicamentosas: Uma vez que o dimetilsulfóxido de trametinibe é metabolizado predominantemente por desacetilação, sua farmacocinética não foi alterada por outros agentes por interação metabólica.
MEKINIST® dimetilsulfóxido de trametinibe USO ORAL Forma farmacêutica e apresentações: Mekinist® 0,5 mg e 2,0 mg de dimetilsulfóxido de trametinibe - comprimidos revestidos.Indicações: Em combinação com dabrafenibe, para o tratamento de pacientes com melanoma não ressecável ou metastático com mutação
BRAF V600. Em combinação com dabrafenibe, para o tratamento adjuvante de pacientes com melanoma de estágio I I com mutação BRAF V600 após ressecção completa. Posologia: Adultos: A dose recomendada em combinação com dabrafenibe é de 2 mg uma vez ao dia. Modificação da dose: O controle de reações
adversas pode exigir interrupção do tratamento, redução da dose ou descontinuação do tratamento. Populações especiais: Pacientes pediátricos (abaixo de 18 anos de idade): A segurança e a eficácia não foram estabelecidas. Mekinist não é recomendado neste grupo etário. Pacientes geriátricos (acima de 65 anos de
idade): Não é necessário ajuste de dose. Comprometimento renal: Leve ou moderado: não é necessário ajuste de dose. Grave: deve ser usado com cautela. Comprometimento hepático: Leve: não é necessário ajuste de dose. Moderado ou grave: deve ser usado com cautela. Contraindicações: Hipersensibilidade ao princípio
ativo ou a qualquer excipiente. Advertências e precauções: Redução da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE)/Disfunção do ventriculo esquerdo: casos de redução da FEVE foram relatados. Deve ser usado com cautela quando as condições possam comprometer a função ventricular esquerda. Todos os pacientes
devem ser avaliados para FEVE antes do início do tratamento com avaliação contínua durante o tratamento. Considere a modificação de dose das diretrizes. Hemorragia: eventos hemorrágicos, incluindo eventos hemorrágicos maiores e fatais, ocorreram em pacientes em uso de dimetilsulfóxido de trametinibe em combinação
com dabrafenibe. Comprometimento visual: distúrbios visuais, incluindo coriorretinopatia ou descolamento do epitélio pigmentado da retina (DEPR) e oclusão da veia retiniana (OVR) foram observados. Não é recomendado para pacientes com histórico de OVR. Avaliações oftalmológicas devem ser realizadas no início e
durante o tratamento, se clinicamente justificado. Se anormalidades retiniana forem observadas, o tratamento deve ser interrompido imediatamente e o encaminhamento para um especialista deve ser considerado. Suspenda permanentemente o tratamento se OVR for observado. Erupção cutânea: observada em cerca de
20-30% dos pacientes em combinação com dabrafenibe. Trombose venosa profunda (TVP)/Embolismo pulmonar (EP): podem ocorrer quando utilizado em combinação com dabrafenibe. Procurar cuidados médicos imediatamente, se os pacientes desenvolverem sintomas de TVP ou EP. Pirexia: pirexia incluindo rigores,
desidratação e hipotensão graves (incluindo insuficiência renal aguda) foram relatadas. Incidência e gravidade aumentadas quando utilizado em combinação com dabrafenibe. Durante e após eventos graves de pirexia, a creatinina sérica e outras evidências de função renal devem ser monitoradas. Eventos febris graves
não infecciosos foram observados. Para o controle da pirexia, a modificação da dose deve seguir as diretrizes. Colite e perfuração gastrointestinal: colite e perfuração gastrointestinal, incluindo desfecho fatal, foram relatadas. O tratamento com Mekinist em combinação com dabrafenibe deve ser feito com cautela em
pacientes com fatores de risco para perfuração gastrointestinal, incluindo histórico de diverticulite, metástase para o trato gastrointestinal e uso concomitante de medicamentos que tenham risco conhecido de perfuração gastrointestinal. Se os pacientes desenvolverem sintomas de colite e perfuração gastrointestinal,
devem imediatamente procurar cuidados médicos. Mulheres com potencial de engravidar: Uso de métodos contraceptivos eficazes durante a terapia e por 4 meses após a descontinuação do Mekinist. A eficácia dos contraceptivos hormonais pode ser diminuída quando utilizado em combinação com dabrafenibe, e deve
ser usado um método contraceptivo alternativo. Gravidez: Não é recomendado. Lactação: Não é recomendado. Fertilidade: Pode comprometer a fertilidade em humanos. Reações adversas: Eventos adversos em combinação com dabrafenibe em melanoma metastático: Muito comuns (> 10%): nasofaringite, diminuição do
apetite, cefaleia, tontura, hipertensão, hemorragia, tosse, dor abdominal, constipação, diarreia, náusea, vômitos, aumento da alanina aminotransferase, aumento da aspartato aminotransferase , pele seca, prurido, erupção cutânea, artralgia, mialgia, dor nas extremidades, fadiga, edema periférico, pirexia, calafrios, astenia.
Comuns (1-10%): infecção do trato urinário, celulite, foliculite, paroníquia, erupção cutânea pustular, carcinoma espinocelular cutâneo, incluindo CEC cutâneo, CEC in situ (doença de Bowen) e ceratoacantoma, papiloma incluindo papiloma cutâneo, ceratose seborreica, neutropenia, anemia, trombocitopenia, leucopenia,
desidratação, hiperglicemia, hiponatremia, hipofosfatemia, visão turva, comprometimento da visão, fração de ejeção reduzida, bradicardia, hipotensão, linfedema, dispneia, boca seca, estomatite, aumento da fosfatase alcalina sérica, aumento da gama-glutamiltransferase, dermatite acneiforme, eritema, ceratose actínica,
sudorese noturna, hiperqueratose, alopecia, síndrome de eritrodisestesia palmo-plantar, lesão cutânea, hiperidrose, fissuras da pele, paniculite, espasmos musculares, aumento da creatinafosfoquinase sérica, insuficiência renal, inflamação da mucosa, doença semelhante à gripe, edema facial. Incomuns (0,1-1%):
acrocórdon (pólipos fibroepiteliais), novo melanoma primário, hipersensibilidade, coroidoretinopatia, uveíte, descolamento de retina, edema periorbital, disfunção do ventrículo esquerdo, insuficiência cardíaca, pneumonite, doença pulmonar intersticial, pancreatite, perfuração gastrointestinal, colite, rabdomiólise, nefrite,
insuficiência renal aguda. Reações adversas: Eventos adversos em combinação com dabrafenibe em melanoma estágio I I após ressecção completa. Muito comuns (≥10%): nasofaringite, neutropenia, diminuição do apetite, dorde cabeça, tontura, hemorragia, hipertensão, tosse, náusea, diarreia, vômitos, dor abdominal,
prisão de ventre, erupção cutânea, pele seca, dermatite acneiforme, eritema, prurido, artralgia mialgia, dor nas extremidades, espasmos musculares, febre, fadiga, calafrios, edema periférico, doença semelhante a uma gripe, aumento da alanina aminotransferase , aumento da aspartato aminotransferase. Comuns (1 a
10%): uveíte, coriorretinopatia, descolamento de retina, síndrome de eritrodisestesia palmo-plantar, aumento da fosfatase alcalina sérica, diminuição da fração de ejeção. Incomuns: (0,1 a 1%): rabdomiólise, insuficiência renal. Interações medicamentosas: Mekinist é metabolizado predominantemente por desacetilação
mediada por enzimas hidrolíticas (p. ex., carboxilesterases), improvável que sua farmacocinética seja afetada por outros agentes por meio de interações metabólicas. A exposição a doses repetidas do ativo não foi afetada pela coadministração com indutor do CYP3A4. O dimetilsulfóxido de trametinibe não é um inibidor
do CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2D6 e CYP3A4. Foi verificado que é um inibidor in vitro do CYP2C8, CYP2C9 e CYP2C19, um indutor do CYP3A4 e um inibidor dos transportadores OAT1, OAT3, OCT2, MATE1, OATP1B1, OATP1B3, Pgp e BCRP. No entanto, com base na dose e exposição clínica sistêmica reduzidas,
em relação à potência de inibição ou indução in vitro, não é considerado um inibidor ou indutor in vivo dessas enzimas ou transportadores. Dados sugerem que a farmacocinética do dimetilsulfóxido de trametinibe provavelmente não é afetada por outros fármacos. É desacetilado por carboxilesterases e possivelmente por
outras enzimas hidrolíticas. Existe uma pequena evidência de ensaios clínicos para interação medicamentosa mediada por carboxilesterases. Enzimas CYP desempenham um papel menor na eliminação do dimetilsulfóxido de trametinibe e o componente não é um substrato dos seguintes transportadores: proteína de
resistência do câncer de mama (BCRP), polipeptídeo de transporte de ânion orgânico (OATP) 1B1, OATP1B3, OATP2B1, transportador de cátion orgânico (OCT) 1, proteína associada à resistência multi-medicamentosa (MRP) 2, e proteína de extrusão de toxina e multimedicamento (MATE) 1. O dimetilsulfóxido de trametinibe
é um substrato in vitro do transportador de efluxo de glicoproteína-P (Pgp), mas provavelmente não é afetado de maneira significativa pela inibição desse transportador, considerando sua alta permeabilidade passiva e alta biodisponibilidade. A coadministração de doses repetidas de dabrafenibe 150 mg, duas vezes ao
dia, e dimetilsulfóxido de trametinibe, 2 mg uma vez ao dia, não resultou em alterações clinicamente significativas na Cmáx e área sobre a curva do dabrafenibe ou dimetilsulfóxido de trametinibe Leia a bula de dabrafenibe para informações específicas sobre as Interações Medicamentosas. Para maiores informações,
consulte a bula completa do produto. USO ADULTO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MS – 1.0068.1127. Informações completas para prescrição disponíveis à classe médica mediante solicitação. A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. BSS 10.11.2017. Esta bula foi atualizada em
28/05/2018.
Referências: 1. King AJ et al. PLoS One 2013; 8(7):e67583. 2. Yamaguchi T et al. Int J Oncol 2011; 39(1):23–31.
Material destinado exclusivamente a profissionais de saúde
habilitados a prescrever e/ou dispensar medicamentos.
2018 © - Direitos Reservados - Novartis Biociências S/A.
Proibida a reprodução total ou parcial sem a autorização do titular.
Data de produção: Junho/2018.
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GBM lança aplicativo com ferramentas
para o associado
ARTIGO

por Dr. Eduardo Bertolli

A

s tecnologias modernas trouxeram uma série de facilidades ao nosso dia a dia, inclusive à rotina do médico.
Além dos equipamentos e técnicas que permitem levar ao paciente mais conforto e eficácia, há também aquelas
que facilitam o trabalho do médico. Neste sentido, o Grupo
Brasileiro de Melanoma (GBM) está lançando o seu aplicativo
para smartphones.

Mais perto do GBM

O app reunirá ferramentas importantes para o dia a dia do
médico que atua no diagnóstico e no tratamento do melanoma, como um atlas de dermatoscopia, artigos científicos, calculadora TNM, guidelines do GBM e o código de ética do CFM.

O aplicativo está em fase final de testes e será lançado em
breve. Para acessar, será exigido login e senha, permitindo
que apenas os associados do GBM possam utilizá-lo. l

Além das ferramentas médicas, que serão muito úteis na
rotina médica, o associado do GBM terá em suas mãos as
principais informações atualizadas do Grupo. Será possível visualizar a agenda de eventos, buscar um associado
ou ler as últimas novidades, por exemplo.
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Ombudsman

por Francisco Belfort

A

Aproveito para comentar que nessa data em que estou escrevendo esse texto, infelizmente, está ocorrendo esse período
conturbado de paralisações que transtornam a vida de todos
brasileiros, independente de posições político partidárias.
A mobilização do povo esclarecido para lutar por um Brasil
melhor se faz sentir nas diferentes formas de comunicação
e é fundamental que trabalhemos para mudar a mentalidade
dos governantes, visando uma adequação no modo de liderar
e conduzir todas as entidades. Com justo orgulho ouso dizer
que a diretoria do GBM, em suas diferentes sucessões, tem se
comportado de modo exemplar nesse sentido.

o começar a redigir esse texto, pensei em abordar
um detalhe importante: nesse período em que estou
exercendo o cargo de ombudsman, nunca houve necessidade de atender reclamações; acredito que isso mostra a
forma correta e favorável com que as diretorias veem se comportando no decorrer desses anos todos, felizmente.
A programação da diretoria vem sendo desenvolvida a contento, com os eventos científicos em suas diferentes formas
alcançando seus objetivos em todas as cidades programadas,
atraindo público interessado e que sempre atribui boas notas
por ocasião do retorno das fichas de avaliação.

Outro ponto que gostaria de ressaltar é que temos visto um
progresso enorme no tratamento dos pacientes com melanoma avançado, principalmente com a introdução das modernas terapias sistêmicas, seja na forma de imunoterapia ou
como terapias alvo, ocorrida a partir de 2010.

Duas das mais importantes metas propostas na programação
da diretoria, estão em fase de consolidação: o aplicativo do
GBM e a redação dos “guidelines”, que certamente serão de
grande utilidade a todos nós. Aqueles que ainda não cumpriram suas parcelas, por favor, não deixem de colaborar com os
coordenadores dos projetos.

O contra-ponto que existe é o custo desses tratamentos: é
elevadíssimo e acessível a um número mínimo de pacientes
em nosso país, exatamente pela política de saúde extremamente debilitada e mal administrada. Então, embora o GBM
esteja sempre em dia com todos avanços e progressos que
os diferentes estudos mundiais mostrem, temos que ressaltar que nos nossos diferentes rincões, a realidade é muito
diferente do que se discute nos eventos internacionais e temos que trabalhar de maneira objetiva, com muito bom senso, com os melhores recursos que se dispõe em cada região,
tomando todo os cuidados para não prejudicar os pacientes.
Conhecer todas as inovações e modalidades terapêuticas é
dever do profissional médico mas saber adaptar à sua realidade e aos recursos existentes em sua área de atuação, é fundamental para o melhor exercício da arte da boa medicina.

Além da programação habitual, cabe a todos nós trabalhar
com muita energia para que os eventos internacionais programados (“Second International Educational Symposium of
the Melanoma World Society” - 3 e 4 de agosto no Rio de Janeiro; “HotMelanoma Bahia” - Salvador, dias 5 e 6 de outubro)
ou apoiados (XXXIX Symposium of the International Society
of Dermatopathology – Centro de Convenções Rebouças –
11-13 de outubro) transcorram de forma inesquecível, assim
como tem ocorrido com os demais eventos com a chancela do
GBM, com ou sem a parceria das demais entidades.
Também o Kopke está trabalhando com todo empenho na
elaboração da 13ª. Conferencia Brasileira de Melanoma que
ocorrerá em Florianópolis no próximo ano; já está em elaboração o programa científico e o Rafael deu as primeiras coordenadas para que o trabalho dos membros da comissão fluam
da melhor maneira possível.

Encerro com esta frase que estará sempre presente em nossa
coluna: estamos abertos à sugestões e críticas construtivas
que continuam sempre sendo bem-vindas. l
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Eventos apoiados
Hot Melanoma

Second International
Educational Symposium of
the Melanoma World Society

O HotMelanoma é um dos principais eventos sobre o
Melanoma em todo mundo. Realizado anualmente em
New York, por Dr Sanjiv Agarwala. Pela primeira vez, o
evento será realizado fora dos Estados Unidos. A cidade escolhida foi Salvador, nos dias 5 e 6 de outubro de
2018, no Hotel Deville. O encontro acontecerá de forma
conjunta ao Simpósio Regional Nordeste do GBM - Grupo
Brasileiro de Melanoma. l

A Melanoma World Society (MWS), em conjunto com o
Grupo Brasileiro de Melanoma (GBM), organiza, nos dias
3 e 4 de agosto de 2018, no Rio de Janeiro, o Second
International Educational Symposium of the Melanoma
World Society (MWS). O evento acontecerá em conjunto
com o 2018 Latin America Skin Cancer Forum. A MWS é
a sucessora do grupo de melanoma da Organização Mundial de Saúde (OMS) e traz para o Brasil estes dois eventos de excelência internacional. Será uma oportunidade
de trocar experiências com alguns dos mais respeitados
especialistas do Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Uruguai, Argentina, França, Colômbia, Espanha, México, Austrália, Africa do Sul e Áustria.l

Informações enviadas por Miguel Brandão

Informações:

http://www.melanomaworldsociety.org/events
Informações enviadas por Alberto Wainstein

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
a cirurgia nem a radioterapia1

UMA FERRAMENTA ADICIONAL PARA INCREMENTAR
SEU PLANO DE TRATAMENTO1,2

Referências: 1. Bula Erivedge® (vismodegibe), aprovada pela Anvisa em outubro de 2016. 2. Sekulic A, et al. “Pivotal ERIVANCE basal cell carcinoma (BCC) study:12-month update of efficacy and safety of vismodegib in advanced BCC”. J Am Acad Dermatol. 2015 Jun;72(6):1021-6.e8

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. A reversibilidade do comprometimento da fertilidade é desconhecida.
Estratégias para preservação da fertilidade devem ser discutidas com as mulheres com possibilidade de engravidar antes do início do tratamento com Erivedge®. As cápsulas de Erivedge® contém lactose monoidratada. Pacientes com problema hereditário raro de intolerância a galactose, deficiência de LAPP lactase ou má absorção de glucose-galactose não devem utilizar
esse medicamento.A segurança e a eficácia de Erivedge® em pacientes menores de 18 anos não foram estabelecidas. Nenhum ajuste de dose é requerido em pacientes com insuficiência renal. Nenhum ajuste de dose é requerido em pacientes com insuficiência hepática leve, moderada ou grave. Interações: resultados do estudo de interação droga-droga conduzido em
pacientes com câncer demonstraram que não há interação farmacocinética clinicamente significativa entre vismodegibe e os contraceptivos orais etinilestradiol e noretindrona. No entanto, o estudo de interação teve apenas 7 dias de duração e não é possível descartar que o tratamento prolongado vismodegibe seja um indutor de enzimas que metabolizam contraceptivos
esteroides. Esta indução pode levar a uma diminuição na exposição sistêmica do contraceptivo esteroide e,portanto,reduzir a eficácia contraceptiva.Não é possível desconsiderar que vismodegibe possa originar um aumento na exposição de medicamentos transportados por BCRP (proteína de resistência de câncer de mama), como rosuvastatina,topotecana e sulfasalazina.
Administração concomitante deve ser realizada com cautela e um ajuste de dose pode ser necessário. In vitro, vismodegibe é um inibidor de OATP1B1. Não é possível descartar que vismodegibe possa aumentar a exposição a substratos de OATP1B1, como bosentana, ezetimiba, glibenclamida, repaglinida, valsartana e estatinas. É necessário ter cautela caso vismodegibe
seja administrado em combinação com qualquer estatina. Reações adversas: náuseas, diarreia, constipação, vômitos, dispepsia, fadiga, redução de peso, redução de apetite, espasmos musculares, artralgia, dor nas extremidades, disgeusia, ageusia, alopecia, amenorreia, dor abdominal, astenia, desidratação, dor nas costas, mialgia e aumento de creatinofosfoquinase
sérica. Posologia: a dose diária recomendada de Erivedge® é de 150 mg. Erivedge® deve ser administrado por via oral, uma vez por dia, com ou sem alimento. O tratamento com Erivedge® deve ser mantido até a progressão da doença ou até toxicidade inaceitável. Interrupções de tratamento de até 4 semanas foram permitidas com base na tolerabilidade individual. Via
de administração: uso oral.VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. 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: 1.0100.0664.Informações adicionais disponíveis à classe médica mediante solicitação
a Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. - Av. Engenheiro Billings, 1729 - Jaguaré - CEP 05321-900 - São Paulo - SP - Brasil.
CDS 6.0_XXnov2016
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Direitos reservados – é proibida a reprodução total ou parcial sem prévia autorização de Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. Material de distribuição exclusiva a profissionais habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos.
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Para pacientes com melanoma avançado

PODE-SE INICIAR COM KEYTRUDA
O primeiro anti-PD-1 a demonstrar sobrevida global
superior em comparação ao ipilimumabe1,a

Sobrevida global, %

Taxa de sobrevida global de 33,9 meses
de 50% em comparação a 39% com o ipilimumabe:1,a

Adaptado de: Circular aos Médicos (bula) de KEYTRUDA.1

Tempo, meses

Desenho do estudo KEYNOTE-006: de fase 3, multicêntrico, randomizado e controlado, incluiu pacientes com melanoma
metastático ou irressecável que não haviam recebido tratamento com ipilimumabe nem mais que 1 terapia sistêmica previamente.
Não era necessário que pacientes com melanoma e mutação BRAF V600E tivessem recebido terapia prévia com inibidores de
BRAF. Os pacientes foram randomizados (1:1:1) para receber KEYTRUDA na dose de 10 mg/kg a cada 2 semanas (n = 279) ou
a cada 3 semanas (n = 277), ou ipilimumabe (n = 278). Os primeiros desfechos foram sobrevida global (SG) e sobrevida livre de
progressão (SLP; conforme avaliação integrada de radiologia e oncologia [IRO] utilizando os critérios de avaliação da resposta em
tumores sólidos [RECIST 1.1]). Os desfechos secundários foram taxa de resposta global e duração da resposta.²
População com intenção de tratamento.
PD-1 = receptor de morte programada 1; NR = not reached (não alcançada); HR = razão de risco; IC = intervalo de confiança.

a

KEYTRUDA (pembrolizumabe). INDICAÇÕES: como monoterapia para o tratamento de pacientes com melanoma metastático ou irressecável; e para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas (CPCNP) metastático não tratado anteriormente,
cujos tumores expressam o PD-L1 com pontuação proporcional do tumor (PPT) ≥ 50%, e que não possuam mutação sensibilizante do EGFR ou translocação do ALK; ou para o tratamento de pacientes com CPCNP avançado que tenham recebido quimioterapia à base de platina.
Os pacientes com alterações dos genes EGFR ou ALK devem ter recebido tratamento dirigido a essas alterações. CONTRAINDICAÇÕES: hipersensibilidade ao pembrolizumabe ou a qualquer um de seus ingredientes inativos. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: reações adversas
imunomediadas ocorreram em pacientes que receberam KEYTRUDA. Reações desse tipo, que afetam mais de um sistema corporal, podem ocorrer simultaneamente. Os pacientes devem ser monitorados quanto a sinais e sintomas. Procedimentos para reações imunomediadas:
pneumonite: em caso de suspeita, avaliar com imagem radiográfica e excluir outras causas. Administrar corticosteroides em caso de Grau 2 ou maior (dose inicial de 1 a 2 mg/kg/dia de prednisona ou equivalente seguida de redução), suspender KEYTRUDA em caso de pneumonite
moderada (Grau 2) e descontinuar permanentemente em caso de pneumonite grave (Grau 3), com risco de morte (Grau 4) ou moderada recorrente (Grau 2). Colite: administrar corticosteroides em caso de Grau 2 ou maior (dose inicial de 1 a 2 mg/kg/dia de prednisona ou equivalente
seguida de uma redução), suspender KEYTRUDA em caso de colite moderada (Grau 2) ou grave (Grau 3) e descontinuar permanentemente em caso de colite com risco de morte (Grau 4). Hepatite: monitorar os pacientes quanto a alterações na função hepática e sintomas de hepatite.
Administrar corticosteroides (dose inicial de 0,5 a 1 mg/kg/dia [para Grau 2] e 1 a 2 mg/kg/dia [para Grau 3 ou eventos maiores] de prednisona ou equivalente, seguida de uma redução) e, com base na gravidade das elevações das enzimas hepáticas, suspender ou descontinuar
KEYTRUDA. Nefrite: monitorar os pacientes quanto a alterações na função renal. Administrar corticosteroides em caso de Grau 2 ou maior (dose inicial de 1 a 2 mg/kg/dia de prednisona ou equivalente, seguida de uma redução), suspender KEYTRUDA em caso de nefrite moderada
(Grau 2) e descontinuar KEYTRUDA permanentemente em caso de nefrite grave ou com risco de morte (Grau 4). Endocrinopatias: monitorar os pacientes quanto a sinais e sintomas de hipofisite (incluindo hipopituitarismo e insuficiência adrenal secundária) e excluir outras causas.
Administrar corticosteroides para tratar insuficiência adrenal secundária e reposição hormonal adicional conforme indicado clinicamente; suspender KEYTRUDA em caso de hipofisite moderada (Grau 2); suspender ou descontinuar KEYTRUDA em caso de hipofisite grave (Grau 3) ou
com risco de morte (Grau 4). Relatou-se diabetes mellitus tipo 1, incluindo cetoacidose diabética. Deve-se monitorar os pacientes quanto a hiperglicemia ou outros sinais e sintomas. Administrar insulina e suspender KEYTRUDA em caso de hiperglicemia grave até atingir o controle
metabólico. Transtornos tireoidianos foram relatados e podem ocorrer a qualquer momento durante o tratamento. Monitorar os pacientes quanto a alterações na função tireoidiana e sinais e sintomas clínicos. O hipotireoidismo pode ser controlado sintomaticamente. Suspender ou
descontinuar KEYTRUDA em caso de hipertireoidismo grave (Grau 3) ou com risco de morte (Grau 4). A continuação do uso de KEYTRUDA pode ser considerada para pacientes com endocrinopatia grave (Grau 3) ou com risco de morte (Grau 4) que melhorar para Grau 2 ou inferior
e que estiver controlada com reposição hormonal. Reações graves da pele: monitorar os pacientes quanto a reações da pele e excluir outras causas. Baseada na gravidade da reação adversa, suspender ou descontinuar permanentemente o tratamento com KEYTRUDA e administrar
corticosteroides. Em caso de sinais ou sintomas de síndrome de Stevens-Johnson (SJS) ou necrólise epidérmica tóxica (NET), suspender o tratamento com KEYTRUDA e encaminhar o paciente ao atendimento especializado para avaliação e tratamento. Em caso de confirmação de SJS
ou NET, descontinuar permanentemente o tratamento com KEYTRUDA. Outras reações adversas imunomediadas têm sido relatadas em estudos clínicos ou no uso pós-comercialização, incluindo casos de uveíte, miosite, síndrome de Guillain-Barré, pancreatite e miocardite. KEYTRUDA
pode aumentar o risco de rejeição em receptores de transplante de órgãos sólidos. Reações relacionadas à infusão com KEYTRUDA foram relatadas em 0,1% dos pacientes nos estudos clínicos. Em caso de reação grave, parar a infusão e descontinuar KEYTRUDA permanentemente.
Em caso de reação leve ou moderada, a infusão pode continuar desde que sob cuidadosa observação; pode-se considerar a pré-medicação com antipirético e anti-histamínico. Gravidez: categoria D. KEYTRUDA não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.
Lactação: desconhece-se se KEYTRUDA é secretado no leite humano. Deve-se decidir entre descontinuar a amamentação ou KEYTRUDA, levando em conta o risco-benefício. KEYTRUDA pode ter uma pequena influência na capacidade de dirigir e operar máquinas. INTERAÇÕES
MEDICAMENTOSAS: não foram conduzidos estudos formais de interação farmacocinética de fármacos. Não se esperam interações, uma vez que KEYTRUDA é eliminado da circulação pelo catabolismo. O uso de corticosteroides sistêmicos ou imunossupressores antes de iniciar
o tratamento com KEYTRUDA deve ser evitado pela potencial interferência na farmacodinâmica e na eficácia de KEYTRUDA, entretanto, pode ser feito após o início de KEYTRUDA para tratar reações adversas imunomediadas. REAÇÕES ADVERSAS: a segurança de KEYTRUDA foi
avaliada em estudos clínicos sobre o tratamento de melanoma e de CPCNP (total de 2.799 pacientes). As reações adversas mais comuns (> 10%) foram: fadiga (24%), erupção cutânea (19%), prurido (18%), diarreia (12%), artralgia (10%) e náusea (11%). A maioria das reações
adversas reportadas foi classificada como tendo Grau 1 ou 2 de gravidade. Os eventos adversos mais graves foram reações adversas imunomediadas e reações graves relacionadas à infusão. As seguintes reações adversas imunomediadas mais frequentes foram relatadas em
estudos clínicos e estão acompanhadas de sua frequência: hipotireoidismo, 8,5%; hipertireoidismo, 3,4%; pneumonite, 3,4%; colite, 1,7%; hepatite, 0,7%; hipofisite, 0,6% e nefrite, 0,3%. POSOLOGIA E MODO DE USAR: as doses recomendadas de KEYTRUDA são de 2 mg/kg
para melanoma e CPCNP previamente tratados; e de 200 mg para CPCNP sem tratamento prévio, administradas por via intravenosa durante 30 minutos, a cada três semanas. Os pacientes devem ser tratados até haver progressão da doença ou toxicidade inaceitável. Pacientes
clinicamente estáveis com evidência inicial de progressão da doença devem ser mantidos sob tratamento até a progressão da doença ser confirmada. Consulte na bula do produto as diretrizes específicas de preparação e administração, e para suspensão ou descontinuação de
KEYTRUDA – Tabela 4. Outros medicamentos não devem ser coadministrados através da mesma linha de infusão. USO RESTRITO A HOSPITAIS. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO MS: 1.0029.0196. Atualização em 19/06/2017 – revisão médica em 19/06/2017.
Nota: antes de prescrever o produto, recomendamos a leitura da Circular aos Médicos (bula) completa para informações detalhadas.

KEYTRUDA é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade ao pembrolizumabe ou a qualquer um de seus ingredientes inativos. O uso de corticosteroides sistêmicos ou
imunossupressores antes de iniciar o tratamento com KEYTRUDA deve ser evitado, pela potencial interferência na farmacodinâmica e na eficácia de KEYTRUDA, entretanto, pode ser feito após
o início de KEYTRUDA para tratar reações adversas imunomediadas.
KEYTRUDA é um medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas.
Referências: 1. Circular aos Médicos (bula) de KEYTRUDA. São Paulo; Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda., 2017. 2. Robert C, Long GV, Schachter J et al.
Long-term outcomes in patients (pts) with ipilimumab (ipi)-naive advanced melanoma in the phase 3 KEYNOTE-006 study who completed pembrolizumab
(pembro) treatment. 2017;35(suppl; abstr 9504). Disponível em: http://abstracts.asco.org/199/AbstView_199_187297.html. Acessado em 26 de julho de 2017.
Material exclusivo para profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos.
Copyright © 2015 Merck Sharp & Dohme Corp., uma subsidiária de Merck & Co., Inc.,
Kenilworth, NJ, EUA. Todos os direitos reservados.
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Por que ter um canal oficial entre você e o seu
paciente?
por Medical Site

INTERNET

C

área - o GBM acredita que esta seja uma preocupação de
todo médico responsável. Por isso firmou parceria com a
Medical Site, empresa do grupo Visana Comunicação, que
também responde pela comunicação do próprio grupo.

Ao receber uma indicação, é na internet que o paciente vai confirmar as referências sobre você, médico. Mais
precisamente, 94% das pessoas faz uma busca online
por avaliações e comentários sobre médicos e empresas
da área de saúde.

Nesta parceria, os associados ao GBM têm condições especiais na contratação de um plano de assinatura mensal que garante a criação de um website profissional e
produção de conteúdo (posts) para o Facebook e Instagram. O mais interessante é que este conteúdo é produzido pelo próprio GBM e destinado ao público leigo.

om a facilidade de acesso a informações, hoje os
pacientes assumem o controle das consultas médicas, usando a internet como principal ferramenta.
Pensando nisso, o GBM firmou uma parceria que garante
aos seus associados uma presença completa na web.

O problema é que o ambiente digital ainda é pouco controlado e existem muitos sites amadores dispostos a facilitar informações não autorizadas do seu histórico profissional. Por isso é cada vez mais importante que você
assuma o controle e faça com que a sua presença na web
seja ética e profissional.

Essa é uma excelente oportunidade de ter seu conteúdo constantemente atualizado e disseminado na web de
forma ética e profissional. Tudo a um clique do paciente.

Assim você estreita relações com seus pacientes, ajuda
o público leigo e contribui para o universo virtual, construindo e divulgando informação de qualidade na sua

contato@medicalsite.com.br
(21) 3079-3997
(21) 96711-4331

Para mais informações, entre em contato com a empresa:

medicalsite.com.br

www.gbm.org.br

MELANOMA l Publicação oficial do GBM

AGENDA 2018

2º SEMESTRE 2018
25 / AGO | SIMPÓSIO LOCAL

| CURITIBA (PR)

01 / SET | REUNIÃO CIENTÍFICA GBM
28 e 29 / SET | SIMPÓSIO LOCAL
05 e 06 / OUT |

| SÃO PAULO (SP)
|GOIÂNIA (GO)

SIMPÓSIO REGIONAL

| SALVADOR (BA)

20 / OUT | SIMPÓSIO LOCAL

| PALMAS (TO)

09 / NOV | SIMPÓSIO LOCAL

| GOVERNADOR VALADARES (MG)

24 / NOV | SIMPÓSIO LOCAL

| VITÓRIA (ES)

01 / DEZ | REUNIÃO CIENTÍFICA GBM

| SÃO PAULO (SP)
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