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Editorial
Mauro Enokihara
Esta edição do Boletim
apresenta e discute a caracterização do melanoma familial em artigo do
Dr. Elimar Gomes e traz
também uma revisão da
literatura com a experiência prática do Dr. Renato
Bakos sobre o Mapeamento Corporal Total e Fotodermatoscopia, a sua importância na prevenção primária e secundária
do Melanoma Cutâneo e quando e para
quem indicarmos este método auxiliar
não invasivo.
O Dr. Érico Pampado faz interessantes
comentários sobre os cursos itinerantes que
estão sendo promovidos pelo GBM, em
especial o que foi realizado em agosto último na Associação Médica de São José de
Campos, e convida outros delegados do
GBM a tomarem a iniciativa de levar a informação e atualização sobre o melanoma
a todo o país. Como já ocorreu este ano em
Salvador, organizado pelo Dr. Miguel Brandão, e na última semana de agosto, em Manaus, onde tive a oportunidade de participar, coordenado pela Dra. Claudia Zanardo.
Temos o retorno do Prof. Fernando Augusto de Almeida à coluna do Ombudsman onde ele externa as preocupações
com os dados oficiais sobre a casuística
brasileira do melanoma e a necessidade de
agregarmos os mais jovens para o GBM.
Na coluna ‘Por Dentro do GBM’ o Presidente, Dr. Alberto Wainstein, discute sobre os avanços terapêuticos no melanoma
estádio IV, e faz críticas sobre a ingerência
com intenções não muito transparentes
sobre a indicação, os custos e o uso destas
novas drogas, e deixa claro ao final do seu
artigo a importância da prevenção primária e secundária com o diagnóstico precoce.
Enfim, não deixe de ler com atenção as
matérias contidas nesta edição.
Aproveitamos para parabenizar o Dr. Ézio
Amaral, que escreveu no último número
do Boletim sobre a Biópsia do Linfonodo
Sentinela, que foi motivo de vários elogios a sua revisão e comentários.

11o Conferência Brasileira
sobre Melanoma / Goiânia 2015

Debates Críticos

Melanoma familial
Elimar Gomes
A ocorrência do melanoma cutâneo é determinada, na maioria dos casos,
por um processo multifatorial resultante de interações complexas entre
fatores genéticos, constitucionais e ambientais.
Apesar disso, cerca de 10% dos casos de
melanoma ocorrem em grupos familiares,
o que sugere uma mutação herdada ou
exposição ambiental comum, ou ambos.
Em pacientes classificados nesta categoria
familiar, o risco de desenvolver a doença é
30-70 vezes maior do que na população em
geral. Dessa forma, é de extrema importância a identificação de pacientes caracterizados como portadores da Síndrome do
Melanoma Familial e promover ações para
redução de riscos e diagnóstico precoce
nestes pacientes e seus familiares.

Caracterização da Síndrome
do Melanoma Familial
Como em outras síndromes hereditárias
de predisposição ao câncer, onde indivíduos da mesma família são acometidos
por neoplasias malignas, a Síndrome do
Melanoma Familial deve ser caracterizada
por alguns fatores, são eles:
• múltiplos membros afetados por melanoma cutâneo (na mesma ramificação);
• melanomas múltiplos primários (dois ou
mais) no mesmo indivíduo;
Os membros das famílias acometidas pela
síndrome podem apresentar outras neoplasias associadas, como câncer de pâncreas, tumor de SNC ou melanoma ocular.

Genes envolvidos
e vias moleculares
Existem três genes já bem descritos envolvidos na predisposição ao desenvolvimento do melanoma. Destes, dois são de
alta penetrância:
1) o CDKN2A, localizado no cromossomo
9p21, codifica duas proteínas, a p16INK e a
P14ARF. Ambas atuam na inibição do ciclo
celular e, portanto na supressão de tumor;
2) o CDK4, localizado no cromossomo

12q13, pode se tornar um oncogene quando não regulado corretamente pelo CDKN2A.
Mutações neste gene são autossômicas
dominantes e conferem alto risco à doença, no entanto são raras.
O gene de baixa penetrância, denominado MC1R, é um receptor transmembrana
expresso nos melanócitos, células endoteliais e queratinócitos de humanos e localiza-se no cromossomo 16q24.3, sendo responsável pela regulação da melanogênese durante a exposição solar. Este gene
apresenta muitos polimorfismos, e cerca
de 60-80% estão associados ao fenótipo
ruivo. Até hoje, mais de 65 variantes já
foram identificadas, e isto confere aumento no risco de desenvolvimento do melanoma, especialmente se estiverem associadas às mutações em p16 ou p14.

Importância da caracterização
Os membros de famílias de alto risco para
o desenvolvimento do melanoma devem
ser alocados em programas de vigilância e
prevenção, independentemente do seu
status de DNA. Isso porque sabe-se que a
mutação em CDKN2A pode estar presente
em cerca de 20 a 40% dos casos de melanoma familial diagnosticados clinicamente, e que, portanto, o restante dos casos
poderia estar relacionado a outras mutações em outros genes, ainda não estudados amplamente (figura 1).
Membros de famílias de alto risco (especialmente parentes de primeiro e segundo grau dos portadores de melanoma) devem ser examinados por dermatologista a
cada 3-12 meses, da adolescência até que
os nevos estejam estáveis, e a partir daí,
anualmente. Recomenda-se, inclusive o
seguimento daqueles que façam parte de
famílias com resultado negativo para mutação em CDKN2A, já presumindo que
possa haver outro gene de alta penetrância envolvido no processo desta doença.
O mapeamento corporal total e dermatoscopia digital têm contribuição significativa neste processo, tanto para a indicação
mais precisa de exérese, quanto para o
diagnóstico precoce de um melanoma.
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Genes desconhecidos
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Outros genes
(CDK4, P14ARF)
1% dos casos

Fig.1 - Prevalência de mutações e genes envolvidos na SMF
(modif. de Lancet Oncol 2004; 5: 314-19)1
Pacientes sabidamente mutados devem
ser cuidadosamente avaliados a cada seis
meses e a realização de biópsia de lesões
suspeitas deve ser precoce.
Todos estes pacientes devem receber, em
cada consulta, informações sobre a importância da fotoproteção. Devem evitar totalmente queimaduras solares, usar vestuário de proteção quando os níveis de UV
são elevados e usar um protetor solar de
amplo espectro (UVA e UVB) que tenha
FPS 30 ou superior. Quando necessário devem receber reposição de vitamina D para
evitar sua deficiência.
É importante incentivar o paciente a ter

conhecimento de sua própria pele, fazer um
autoexame mensalmente e procurar o médico em caso de detecção de lesão suspeita.

Ambulatório especializado
em Melanoma Familiar
Após uma experiência bem sucedida de
participação do AC Camargo Cancer Center no consórcio internacional Genomel
(www.genomel.org), através do patologista Gilles Landman e do dermatologista
Alexandre Leon, foi criado um ambulatório especializado em acompanhar famílias
que preenchessem critérios para a Síndrome do Melanoma Familial. Desde 2010,

sob coordenação dos dermatologistas
Bianca Sá e Elimar Gomes e da enfermeira
de pesquisa Luciana Facure este ambulatório funciona em colaboração com os
setores de Oncogenética e de Biologia
Molecular e Genômica.
Após critérios rigorosos de seleção, estes
pacientes podem ser submetidos a pesquisa de mutações no genes de alta penetrância descritos até o momento (CDKN2A
e CDK4) por sequenciamento direto do
DNA através de uma amostra de sangue.
Atualmente este exame é disponibilizado
na rotina laboratorial do AC Camargo
Cancer Center, e os pacientes selecionados recebem orientação e aconselhamento de um médico geneticista antes e
depois da realização do exame.
Até o momento, foram avaliados 140
casos-índice e seus familiares neste ambulatório. Essas famílias formam uma coorte
prospectiva de alto risco de melanoma
que merece atenção e cuidados especiais
para prevenção primária e detecção precoce de novas lesões de melanoma. Todos
os pacientes e seus familiares são avaliados e acompanhados por mapeamento
corporal total e, quando indicado, por dermatoscopia digital. Apesar do curto período de seguimento, 16 novos casos de melanoma já foram detectados neste grupo,
sendo 7 melanomas in situ e 9 melanomas
finos, reforçando a necessidade de monitoramento destes pacientes.

A importância dos cursos itinerantes
promovidos pelo GBM
Érico Pampado
Nossa delegacia do Vale do
Paraíba pôde comprovar
como os cursos itinerantes
são benéficos para a sociedade médica local e para
toda população da região.
No mês de agosto realizamos o I Curso de Atualização em Melanoma Cutâneo na Região
Metropolitana do Vale do Paraíba.
Além do conhecimento específico adquirido, o tema veio à tona na imprensa local, o que dá visibilidade e confiança pela
exposição do próprio GBM.
Durante a Conferência Brasileira de Melanoma em Belo Horizonte, no ano de 2013,
nosso presidente, Dr. Alberto Wainstein,
em seu discurso de posse frisou que sua
gestão seria: “menos focada em recursos
e resultados imediatos e mais no GBM e
resultados a médio prazo”. Entendi sua
proposta em “descentralizar” o GBM.
Estimular a educação médica nas pontas,
ou seja, nas regionais, nas delegacias do

GBM espalhadas pelo Brasil.
Dito e feito, em janeiro de 2014 a diretoria do GBM divulgou o edital para realização de cursos itinerantes. Nossa regional
abraçou a ideia e iniciamos todo trabalho
para realização do I Curso de Atualização
sobre Melanoma. O GBM em suas prerrogativas de fomentar o estudo e conhecimento do melanoma estimula os cursos
itinerantes, subsidiando financeiramente
e logisticamente sua realização.
Contamos com o apoio de várias instituições: serviços de residência médica, hospitais, clínicas, médicos que nos ajudaram a divulgar e finalmente a realizar o
curso e com sucesso. O foco foi o estudo
do melanoma através da união de serviços e de equipes de diferentes hospitais
e clínicas. O importante foi a atualização
sobre o assunto melanoma sem melindres amparados na vaidade individual.
Contamos com nove gabaritados professores: Dra. Flávia Ferreira, Dr. André Pessanha, Dr. Mauro Enokihara, Dra. Marcia
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Alvarenga, Dr. Francisco Belfort, Dr. Nilton Hanaoka, Dr. Fernando Moura, Dr. Samuel Mandelbaum e Dr. Sergio Hirata.
Uma plateia de mais de 80 profissionais
de saúde entre médicos e enfermeiros.
E como diz o grande mestre, Professor
Dr. Nelson Proença: “o ovo de galinha é
mais conhecido do que o da pata porque
a galinha cacareja depois que bota”.
Aproveitamos e divulgamos na imprensa
a importância do estudo, do diagnóstico
precoce, da prevenção e dos perigos do
melanoma. Televisões locais, jornais, rádios, blogs e revistas noticiaram nosso evento. Importante não para nossa vaidade, mas sim para a divulgação do assunto e do GBM.
Convido, em nome do GBM, que os delegados façam em suas regionais os cursos
itinerantes. Com certeza teremos mais
profissionais querendo se filiar ao grupo,
mais conhecimento entre os médicos e
maior cuidado com a prevenção pela
nossa população

Atualização

Mapeamento corporal total
e dermatoscopia digital
Renato Bakos
Na era das grandes novidades nas terapias alvo, a
prevenção do melanoma
ainda é o grande e principal objetivo a ser atingido.
As campanhas de conscientização e, consequentemente, a disseminação
do conhecimento acerca de indivíduos
fenotipicamente mais susceptíveis e dos
carcinógenos ambientais, no caso a exposição à radiação ultravioleta, constituem
as principais ações em nível primário.
Ainda, a prevenção secundária, ou seja, o
diagnóstico precoce do melanoma persiste também como uma forma adequada de
controle da potencial progressão da neoplasia.
A dermatoscopia aumenta a acurácia
diagnóstica do melanoma. Além disso, ela
permite uma seleção mais criteriosa para a
remoção de lesões suspeitas. Estudo recente, inclusive, demonstrou que o número necessário de remoções cirúrgicas em
serviços especializados de 1998 a 2007 foi
de 1:12,8 melanomas/nevos melanocíticos
no início do período caindo para 1:6,8. (1)
A inferência natural é de que este desempenho mais favorável, poupando remoção desnecessária de nevos benignos,
tenha sido conquistado a partir da utilização da dermatoscopia e da maior experiência adquirida na utilização deste método. Mesmo sendo uma ferramenta importantíssima na avaliação de lesões pigmentares, a dermatoscopia oferece limitações
para lesões incipientes sem características
inequívocas de melanoma (zona cinzenta
dermatoscópica).
Frente a esta dificuldade e com o advento
de equipamentos que permitem a captura
de imagens dermatoscópicas, o seguimento digital de determinada lesão de
diagnóstico incerto se tornou uma maneira interessante de examinar a sua evolução. Faz-se uma avaliação dinâmica em 3-6
meses, apenas para lesões planas e sem
comemorativos inequívocos ou altamente
suspeitos de melanoma. Para o paciente
com lesão única ou poucas lesões estas
estratégias – dermatoscopia e seguimento digital a curto prazo, são acuradas em
observar mudanças à dermatoscopia indicativas de melanoma e determinam ainda
a remoção e o diagnóstico precoce.
A grande dificuldade incide justamente
nos pacientes de maior risco. Pacientes
com múltiplos nevos, presença de nevos
atípicos, muitas vezes com outros fatores

de risco associados, como história familiar
e pregressa de melanoma, fototipo claro,
entre outros. O acompanhamento destes
pacientes torna-se extremamente difícil
pelo grande número de lesões suspeitas.
A caracterização de lesões novas em
pacientes com múltiplos nevos, sabendose que mais de 60 % dos melanomas ocorrem de novo e não associados a nevos, é
sempre desafiadora. O exame geral da
pele é realizado rotineiramente nos consultórios dermatológicos, especialmente
em pacientes com este quadro clínico. A
inspeção em áreas inclusive que não são
queixas dos pacientes determina a observação de neoplasias de pele em uma série
de casos.(2) Neste cenário, as fotografias
de todos segmentos da superfície cutânea
(mapeamento corporal total) prestam
grande auxílio na documentação e acompanhamento de forma mais acurada
destes pacientes de maior risco.
A técnica que agrega o mapeamento corporal total à dermatoscopia digital de
lesões melanocíticas suspeitas foi proposta inicialmente por Malvehy e Puig, denominando-se método em 2 etapas. (3)
No relato inicial, analisaram 5.978 imagens
corporais e 3170 imagens de seguimento
dermatoscópico de lesões suspeitas (média de 10,9 lesões por paciente). Destas
lesões, apenas 42 mostraram alterações
morfológicas à dermatoscopia após média de 5 meses de seguimento, sendo que
8 se comprovaram melanomas (2 in situ e
6 com Breslow < 0,75 mm), além de 1 lesão previamente inexistente também
diagnosticada como melanoma. Com isso,
demonstraram que o método em duas
etapas poderia ser útil para detecção precoce do melanoma. Recentemente, o
mesmo grupo publicou experiência de 10
anos com a técnica. Neste período, 1152
lesões foram removidas por apresentar
alguma modificação de estruturas dermatoscópicas (779 lesões) ou por serem
novas no mapeamento corporal total (373
lesões). Destas lesões, 98 comprovaram-se
melanomas, sendo que 60 eram do grupo
de lesões em seguimento dermatoscópico e 38 eram novas no mapeamento corporal total.(4)
Haenssle e colaboradores também avaliaram a eficácia da dermatoscopia digital aliada a mapeamento corporal total para
detecção de melanomas. Foram 688
pacientes seguidos e estratificados por fatores de risco para a neoplasia. Identificaram que os melanomas detectados pela
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dermatoscopia digital apresentaram índice de Breslow médio de 0,41mm enquanto aqueles detectados por outros métodos apresentaram média de 0,62mm.
Além disso, o índice de melanomas/lesões
benignas removidas foi de 1:4 nos casos
de alto risco (melanoma familiar + síndrome do nevo atípico), 1:18 nos pacientes
com síndrome do nevo atípico e 1:79 nos
casos de pacientes com mais de 50 nevos
sem outros fatores de risco. Isto demonstra que a técnica parece ser mais significativa justamente nos pacientes de maior
risco. Frente aos resultados, os autores sugerem que o seguimento digital de pacientes de alto risco seja feito com periodicidade de 3 meses e de 6-12 meses de intervalo para pacientes com síndrome do
nevo atípico, dependendo de outros fatores de risco associados.(5) É fato que os
pacientes com síndrome do nevo atípico,
história pessoal ou familiar de melanoma
e presença de múltiplos nevos são os que
mais se beneficiam deste acompanhamento.
As lesões que apresentam modificação
durante o mapeamento coporal total e
dermatoscopia digital usualmente apresentam aumento assimétrico das mesmas,
alteração focal de estruturas dermatoscópicas ou de pigmentação.(6) Além disso, recente algoritmo para acompanhamento de lesões pigmentares demonstrou além destas modificações que desarranjos arquiteturais e aumento ou diminuição global de pigmentação das lesões
podem ser características de suspeita.(7)
Finalmente, o método requer uma boa
adesão por parte do paciente derivada de
uma boa relação médico-paciente e do
esclarecimento quanto à necessidade de
repeti-lo periodicamente para que seus
benefícios possam ser sentidos. Definitivamente o mapeamento corporal total e a
dermatoscopia digital estão associados a
um número superior ao esperado na população de melanomas finos e in situ,(8)
entretanto, outros estudos poderão esclarecer se a técnica permite uma melhora na
sobrevida de pacientes com melanoma,
fato ainda não definido na literatura.

As referências bibliográficas
deste artigo encontram-se
disponíveis no site do GBM
www.gbm.org.br

Presidente

Ombudsman

Por dentro do GBM

Fernando Almeida

Alberto Wainstein
Felizmente nossos pacientes com melanoma avançado estão vivendo
mais e o controle da doença metastática não é
mais um sonho. Entretanto, este aumento de
sobrevida ainda não representa cura, que só é plenamente alcançável com o diagnóstico dermatológico
precoce e tratamento cirúrgico preciso.
Além das drogas alvo específico, os maiores avanços recentes vêm da imuno-oncologia. O antigo e ambicioso projeto de ensinar o sistema imunológico a reconhecer
e destruir as células tumorais já é realidade. Temos bioativos para influenciar e
otimizar a apresentação antigênica e fazer
com que as células apresentadoras de
antígenos (células dendríticas) gerem linfócitos cada vez mais competentes, numerosos e capazes de reconhecer e destruir o melanoma. Também podemos
influenciar o processo de reconhecimento, lise e destruição tumoral, impedindo
que o melanoma induza a apoptose dos
linfócitos. Com estas novas plataformas
tecnológicas dos produtos emergentes,
ingressamos de maneira efetiva no tratamento do melanoma metastático.
Toda esta complexidade científica e tecnológica nos remete ao tratamento integrado e multidisciplinar do melanoma. Para a completa e efetiva atenção ao melanoma, a equipe, além de dominar conceitos de dermatologia, cirurgia e patologia, precisa entender a biologia molecular,
alvos específicos e a imunologia do melanoma. Isso é importante para otimizar
nossos esforços, uma vez que, em breve, o
melanoma metastático deverá ser um dos
tumores com melhores respostas clínicas
à quimioterapia e imunoativos. Por outro
lado, o tratamento sistêmico do melanoma possivelmente será uma das terapias
oncológicas mais onerosas e questionadas.

A maioria das drogas em pesquisa clínica,
e as já aprovadas, apresentam resultados
promissores de maneira isolada. Como
elas se baseiam em tecnologias complexas e de altíssimo custo de validação clínica, chegam ao mercado com preços muito
elevados, tanto isoladas como em combinações. Isso tem chamado a atenção dos
gestores de saúde, que até 2 anos atrás
conheciam melanoma apenas pela sua
gravidade, já que financeiramente, o tratamento não representava nenhum impacto. Apenas o lançamento de uma droga
alvo específica e outra imunoativa mobilizou o governo federal a publicar no Diário
Oficial um documento aparentemente
científico onde contraindica estas inovações. O GBM não tem nenhum poder ou
interesse em fazer apologia ao uso de fármacos ou tratamentos, mas enfatiza que a
ciência e beneficio clínico devem ser avaliados de maneira distinta à capacidade do
sistema público e privado de disponibilizar certos tratamentos. Os benefícios, riscos, toxicidade e indicações de cada droga
são inatos e constantes para todos os países. Por outro lado, cada país tem autonomia para decidir se recomenda ou não o
uso de cada droga para seus cidadãos, de
acordo com suas prioridades. O que o GBM
repudia são publicações e diretrizes que
tentam desqualificar qualidades e respostas clínicas de alguns produtos para justificar o seu não uso. Com a responsabilidade e comprometimento que o GBM tem
para com o melanoma, também nos preocupamos com o custo e acesso a estas
novas drogas e em especial suas combinações.
O grande alento é que para se evitar gastar grandes somas com os pacientes com
melanomas metastáticos, é muito mais
simples, lógico e barato investir na prevenção primária e secundária. A prevenção é missão e o maior compromisso do
Grupo Brasileiro de Melanoma.
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O GBM vem contribuindo
há quase 20 anos para a
constante atualização e
padronização da avaliação do melanoma no Brasil. Representa hoje um
grupo de estudo do melanoma que agrega colegas e profissionais da área da saúde conceituados no Brasil e no exterior.
Através de Conferências Nacionais, Reuniões Regionais, por intermédio da internet
ou deste Boletim, os colegas brasileiros das
várias especialidades e de outras áreas de
saúde vêm se mantendo atualizados.
No momento existem preocupações:
• dados oficiais da casuística nacional
• maior integração com o INCA (Instituto
Nacional de Câncer), e
• maior esforço para agregarmos colegas
mais jovens de todas as áreas da saúde,
pois sem renovação corremos o risco de,
no futuro, deixarmos de alcançar os
objetivos para os quais o GBM foi criado.
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