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Editorial

N

por João Pedreira Duprat Neto

esta edição, pensei no desafio de sempre trazer algo

cirurgiões que temem a diminuição de seu espectro de ação,

novo no cenário do melanoma. Mas o que os últimos

seja de alguns dermatologistas que também olham com

eventos e a prática diária têm mostrado é que o difícil

desconfiança a inteligência artificial. Acredito que, em am-

está em se adaptar a tantas mudanças tão rápidas que quase
nos atropelam. Com essas transformações, pudemos ver:

bos casos, não se trata disso.
Nossos pacientes sempre vão precisar de condução hu-

A confocal, que cada vez mais vai fazendo o diagnóstico

mana e correta após resultados diagnósticos. Que atitude

com menos exéreses desnecessárias, e a abordagem cirúr-

mais nobre de um cirurgião que recomenda uma conduta de

gica da lesão avançada, cada vez mais conservadora, ambas

observação! Que benefício um dermatologista pode ter com

com grandes vantagens para o paciente.

a ajuda de uma inteligência artificial! Mas sempre precisará

A viabilidade breve de seguimento de melhor qualida-

de um médico para orientar a melhor conduta, comunicar

de com a biópsia líquida, com menos exames rotineiros

seu paciente da melhor maneira, ponderar, compartilhar a

de imagem tão ineficientes; finalmente uma adjuvância

alegria da vitória e ajudar na hora do fracasso.

realmente efetiva.
O paradigma da metástase cerebral, sempre tido como
fracasso, agora já com inúmeros casos felizes.
Agora, a inteligência digital se igualando ao homem no
diagnóstico. Grande resistência sempre há, seja de alguns

Em resumo, acredito que aquele que se propõe a tratar alguém com melanoma, deve sempre estar atualizado
para o maior benefício de seu paciente. E, quanto a isso,
nos propomos a sempre estar aqui para desempenhar
este papel. l
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Por dentro do GBM

por Flávio Cavarsan

PALAVRA DO PRESIDENTE (2017/2019)

O

Grupo Brasileiro de Melanoma continua a todo va-

pele, como GBM, Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço

por, investindo alto na educação médica continuada,

e Sociedade Brasileira de Dermatologia – GO, contando com

de forma descentralizada ao redor de todo o Brasil e

mais de 80 participantes nas discussões. Segundo ponto de

promovendo parcerias importantes no cenário nacional, mas

inovação do referido evento foi a programação científica,

principalmente internacionais.

onde o tempo foi dividido de forma igualitária entre mela-

No mês de agosto o GBM promoveu o 2º Simpósio Interna-

noma e câncer de pele não melanoma (CPNM), colocando o

cional da Melanoma World Society na cidade do Rio de Janeiro,

GBM definitivamente na rota de orientação não só do mela-

que foi um sucesso de congressistas, com mais de 500 partici-

noma, bem como do CPNM.

pantes, com altissimos níveis de palestras e debates entre os

No primeiro final de semana de outubro aconteceu em

mais renomados especialistas Brasileiros e influentes experts

Salvador, o tão esperado Hotmelanoma, evento tradicional

internacionais, estabelecendo uma promissora parceria entre

sobre a doença, que ocorre anualmente na cidade de Nova

as entidades envolvidas.

York, e pela primeira vez veio para o Brasil, em mais uma

No início de setembro, na cidade de São Paulo, aconteceu

parceria internacional, desta feita com o Dr Sanjiv Agarwala,

uma reunião científica com temática inédita e fundamental

para atestar um excelente evento em organização, qualida-

para o futuro do enfrentamento da doença no nosso país. Foi

de técnica e participação expressiva de quase 200 especia-

apresentada e debatida a realidade do melanoma no Brasil,

listas. O sucesso foi tanto que gerou frutos imediatos, sendo

com todas as dificuldades de assessos aos tratamentos mais

acertado junto ao seu idealizador, Dr Sanjiv, um próximo

eficazes e as sugestões para minimizar essas restrições enfren-

evento para o ano de 2020 na cidade de Recife.

tadas pelos os usuários do sistêma único de saúde, restando

Gostaria de encerrar a coluna, agradecendo a contribuição

uma proposta de estudo de viabilidade para a questão.

de todos os envolvidos nos projetos do GBM, ressaltando

Ainda no final de setembro, aconteceu na cidade de Goiâ-

que todos os esforços empenhados são compensados pela

nia, o 1º Simpósio Multidisciplinar de Câncer de Pele em

satisfação dos nossos associados, que tem tido oportunida-

Cabeça e Pescoço. O evento inovou em dois aspectos, pri-

des de se atualizarem nas diversas regiões do nosso país de

meiro, ao reunir três entidades afins no manejo do câncer de

forma equivalente e consistente. l

3

MELANOMA l Publicação oficial do GBM

Inteligência artificial vence dermatologistas
no diagnóstico do câncer da pele!
ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA

por Marcus Maia

U

ma rede neural 'treinada' para classificar imagens de

cabeça: será que vou me tornar irrelevante?

tumores teve desempenho melhor do que 58 médicos

Logo no resumo topei com termos pouco afeito aos meus

experientes na tarefa de distinguir entre melanomas

conhecimentos: “renomados dermatologistas, experts em

cutâneos e lesões pigmentares benignas; máquina acertou

dermatoscopia, de todo o mundo (58 no total) foram der-

diagnóstico em 95% dos casos e os dermatologistas 86%.

rotados por uma convolutional neural network (CNN), sub-

Esta foi a manchete nos jornais, sites e tevês de todo o

metida a learning machine pelo processo de deep learning”.

mundo em 28 de maio de 2018. Recebi inúmeras comunica-

O mais interessante é que esta CNN esta disponível, gratui-

ções pela rede social, principalmente, dos meus clientes, pois

tamente, na plataforma do Google e foi daí que os autores

me dedico a oncodermatologia. Apesar de ter conhecimento

do trabalho retiram a rede neural (CNN) e a treinaram. Em-

de tímidas publicações anteriores sobre o tema, agora, fiquei

bora tendo lido o trabalho com toda atenção, várias vezes,

perplexo, pois era um trabalho de fôlego e publicado por um

cheguei ao final sem entender muita coisa. Enfim pensei,

renomado grupo de dermatologistas (1). Rapidamente loca-

é a revolução da biotecnologia chegando à dermatologia.

lizei a publicação na integra e avidamente tentei entender

Preciso tentar entender o que isto significa. É muito difícil

o significado desta inusitada afirmação: “a máquina é mais

compreender a evolução exponencial da tecnologia, mas eu

eficiente que os humanos na hora de descobrir se um pacien-

fui em frente, pois fui atingido em cheio.

te tem câncer da pele”. Atento a leitura, mas não me saia da

Comecei tentando entender a definição de inteligência ar4
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tificial e logo deparei com a big data que é a capacidade da

dermatologistas para testarem as suas habilidades contra

máquina armazenar uma quantidade imensa de dados, muito

a máquina. Tentei várias vezes e fui derrotado em todas as

maior do que o homem. Em seguida a inteligência artificial

tentativas na proporção semelhante ao trabalho tema desta

referindo como as máquinas que tomam decisões inteligen-

discussão. Entendi e me conformei com a ideia de que o re-

tes. Entretanto, para isso as máquinas precisam ser ensinadas

conhecimento dos padrões dermatoscópicos pela máquina

pelo homem e isto é conhecido como machine learning, hoje

era superior a minha expertise humana. Mas, também enten-

considerada uma área de atuação dentro da engenharia. O

di que ainda não foi criada a consciência artificial, portanto

desenvolvimento do aprendizado da máquina pelo homem

alguém vai ter que cuidar do paciente e preferi chamar esta

evolui para um processo muito avançado conhecido como

nova situação de inteligência humana ampliada.

deep learning que é uma subárea da machine learning. Esta

Mas qual foi a minha surpresa com a oferta de uma empre-

introdução serve para situar a convolutional neural network

sa digital (dermengine) de uma plataforma dermatológica

que é um formato de deep learning para imagens e é aí que

inteligente não somente para os profissionais médicos, mas

a máquina começa diagnosticar o câncer da pele melhor do

também às farmácias e diretamente ao público leigo. Ao pú-

que o dermatologista. As redes neurais artificiais são mode-

blico é ofertado um dermatoscópio para adaptar a qualquer

los computacionais inspirados no funcionamento do sistema

smartphone por US$ 99,00.

nervoso central que transmite a imagem até a sua resolução

Qual será a resposta imediata a tudo isso? Esta minha

na área cortical. A chamada rede neural artificial tem uma

comunicação sumária é um convite à todos para tentar en-

fase de treinamento com milhares de imagens no formato de

tender esta disrupção tecnológica e da biotecnologia que

pixels que registra os padrões dermatoscópicos. Após esta

também está atingindo a radiologia, fundo de olho e a his-

fase de treinamento ela está apta a receber a imagem derma-

topatologia oncológica. l

toscópica problema e gerar um resultado final instantâneo de
lesão maligna ou benigna.

Acesse aqui para acessar as referências biliográficas

A Sociedade Internacional de Dermatoscopia disponibilizou no seu site uma rede neural treinada e convidou os

5

MELANOMA l Publicação oficial do GBM

Imunoterapia para metástases
cerebrais de Melanoma
por Rafael Aron Schmerling

ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA

M

cientes assintomáticos com metástases cerebrais, sem tratamento prévio, para receber ipilimumabe e nivolumabe. A taxa
de resposta intracraniana foi de 55%, o que ficou muito próximo da resposta extracraniana, 50%. A pergunta a seguir seria
quanto a durabilidade do benefício. Sabendo que a imunoterapia é notável pelo ganho sustentado de benefício, a expectativa seria que este também fosse observado no tratamento das
metástases cerebrais. Ao final de 9 meses, 59,5% dos pacientes estavam vivos e sem progressão das lesões cerebrais: uma
marca inimaginável até pouco anos.12
A exemplo de outras terapias, seria esperado que a toxicidade da combinação seria mais importante. Na comparação
de ipilimumabe e nivolumabe com ambas as drogas isoladas
(CheckMate 69),9 ficou claro que a toxicidade da combinação é
maior, em especial com eventos graves. Nos dois estudos aqui
comentados, bem como em outras séries, a taxa de eventos
graves (Graus 3 e 4) foi da ordem de 55%.9,11,12 Ainda que
reversíveis, na grande maioria dos casos, é importante que os
médicos estejam familiarizados com a toxicidade e pacientes
também participem de seu cuidado, reportando suas queixas e
aderindo às medias orientadas.
Já era notório que o cenário para os pacientes com melanoma metastático vinha melhorando significativamente. O
dado da possibilidade da imunoterapia contribuir de forma
significativa para os pacientes com comprometimento cerebral é mais que bem-vindo. Dois pontos merecem importante
atenção. O bom resultado observado foi, em parte, pela seleção de pacientes assintomáticos. Isso implica que aqueles que
tenham metástases sistêmicas devam sempre ter o cérebro
monitorado com ressonância magnética a fim de detectar este
comprometimento no momento mais precoce possível. O tratamento do paciente sintomático não terá a mesma eficácia.
Outra questão que precisa ser considerada é quanto a possibilidade de utilizar estratégias como a radioterapia estereotáxica
para o controle de lesões em número limitada e viabilizado a
possibilidade de poupar pacientes da significativa toxicidade
da combinação. Esta estratégia também depende da detecção
precoce das lesões cerebrais e o médico precisa ter em mente
que o risco de novas lesões é elevado. Portanto, não é claro
que haja ganho de controle de novas lesões cerebrais.
Ainda que o desenvolvimento de novas drogas seja essencial e venha beneficiando muitos pacientes, o julgamento clínico e a abordagem multidisciplinar continuam sendo essenciais
para o sucesso do cuidado de nossos pacientes. l

etástases cerebrais são particularmente frequentes
em melanoma. Ainda que os sítios primários mais comumente atribuídos a estas sejam câncer de mama e
pulmão, proporcionalmente, melanoma é a neoplasia com o
maior risco de desenvolver metástases cerebrais. Em necrópsia, já se identificou uma taxa de 75% de comprometimento
cerebral, mesmo que não fosse detectado clinicamente.1 A evidência clínica de metástases cerebrais acontece em mais de
30% dos pacientes com doença metastática.2
Diversas terapias foram tentadas ao longo dos anos, mas
mesmos pacientes que tivessem resposta clínica, o comprometimento cerebral limitava qualquer ganho de sobrevida.3
Um exemplo claro deste fenômeno foi a observação da limitada atividade de interleucina-2 nos pacientes com comprometimento cerebral, frente aos que não o tivessem.4
Com o surgimento de estratégias mais modernas, a pergunta da atividade de tratamentos sistêmicos em metástases
cerebrais vem sendo refeita periodicamente. Os primeiros sinais desta perspectiva que tivemos foram os estudos de fase
2 com inibidores de BRAF e, posteriormente BRAF e MEK que
demonstraram significativa atividade.5 Esta estratégia ficou limitada para pacientes que tivessem a mutação.
Com os inibidores de checkpoint, a imunoterapia retomou
papel primordial no tratamento do melanoma. Nos estudos de
desenvolvimento de ipilimumabe, nivolumabe e pembrolizumabe, pacientes com metástases cerebrais só eram permitidos
se estas estivessem controladas, após tratamento local.6-9 Com
ipilimumabe, um estudo prospectivo reforçou o conceito que a
melhor estratégia para o uso desta droga seria com pacientes
assintomáticos, sem a necessidade de corticoesteróide e previamente tratados.10 Pequenas séries tentaram avaliar o uso
dos inibidores de PD1 nivolumabe e pembrolizumabe até que
recentemente, dois estudos prospectivos indicaram o caminho
para o uso de imunoterapia em metástases cerebrais.
O primeiro estudo, australiano, randomizou pacientes
com metástases cerebrais, sem tratamento prévio e assintomáticos entre duas coortes: A) tratados com ipilimumabe
e nivolumabe e B) nivolumabe isolado. Uma terceira coorte
não randomizada continha pacientes sintomáticos ou cujas
metástases já haviam sido tratadas mas tiveram progressão
de doença. As taxas de resposta intracraniana para as coortes A, B e C foram 46%, 20% e 6%, respectivamente. A taxa
de sobrevida livre de progressão intracraniana, aos 6 meses
de tratamento, também foi melhor no grupo tratado com a
combinação: 53%, 20% e 6%.11
O segundo estudo que formulou esta pergunta, incluiu pa-

Acesse aqui para acessar as referências biliográficas
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Atualizações no tratamento adjuvante
do melanoma
por Rodrigo Munhoz

ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA

E

De fato, com base na pronunciada atividade observada no
tratamento de pacientes com doença avançada, mostrou-se
de interesse definir o papel de agentes anti-PD-1 em monoterapia no tratamento adjuvante, e para tal fim foram conduzidos os estudos CheckMate-238 e KEYNOTE-054.5-7 O
CheckMate-238 foi um estudo de fase 3 randomizado que
o nivolumabe ao ipilimumabe em pacientes com melanoma
submetidos a cirurgia com intuito curativo, com duração do
tratamento adjuvante de até 12 meses em ambos os braços.5 Foram incluídos 906 pacientes com diagnóstico confirmado de melanoma estádios IIIB, IIIC e IV (AJCC 7ª edição);
pacientes com metástases de sistema nervoso central e com
melanoma primário em mucosas foram incluídos, porém em
números subrepresentados. Após seguimento mínimo de 18
meses, o uso do nivolumabe resultou em impacto favorável
na proporção de pacientes livres de recidiva em 12 meses
(70,5% vs 60,8%) e 18 meses. (66,4% vs 52,7%; HR para
recorrência ou morte 0,65; IC 95% 0,51-0,83; p<0,001),
com benefício independente da expressão de PD-L1 ou estadio (IIIB/C e IV).5 Dados desse estudo foram atualizados
no American Society of Clinical Oncology Annual Meeting
de 2018, confirmando a mesma magnitude de benefício,
agora com 24 meses (SLP em 24 meses 63% vs 50%; HR
0.66; p<0.0001).6 O uso do nivolumabe também resultou
em perfil de segurança favorável quando comparado ao ipilimumabe, com menor incidência de eventos adversos de
graus 3 e ou superior (14,4% vs 45,9%) e menor taxa de
descontinuação do tratamento devido a toxicidades. Convém salientar, porém, que dados de SG ainda são imaturos e
não foram apresentados nessa publicação.5,6
O estudo KEYNOTE-054, por sua vez, avaliou a eficácia do
tratamento por até 12 meses com pembrolizumabe, tendo
por braço comparador o uso do placebo.7 Os critérios de inclusão foram distintos do CheckMate-238, sendo incluídos
apenas pacientes com melanoma estadios IIIA a IIIC (conforme AJCC 7ª edição) e ao menos 1 mm de depósito de melanoma em linfonodos. Após uma mediana de seguimento de
15 meses, o uso do pembrolizumabe resultou em benefício
e SLR, com proporção de pacientes livres de recorrência em
12 meses de 75.4% vs 61.0% (HR 0,57; p<0.001). Eventos
adversos graus 3 a 5 ocorreram em 14.7% dos pacientes tratados com esse agente anti-PD-1. De forma semelhante ao
CheckMate-238, dados de SG ainda não estão disponíveis
– todavia, trata-se de um estudo com cross over pré-planejado, e dados de longo prazo serão de extrema importância.7
Por fim, para pacientes com melanoma locorregional

m 2017, dedicamos um espaço no Boletim do Grupo
Brasileiro de Melanoma para discutir as atualizações
no tratamento adjuvante do melanoma. Passados 12
meses, cá estamos novamente discorrendo sobre o mesmo
tema, tamanhas as mudanças ocorridas em um intervalo
tão curto de tempo. Resultados de novos estudos randomizados envolvendo tanto agentes anti-PD-1 quanto inibidores do BRAF e MEK apontam para uma drástica mudança
nos padrões de tratamento para pacientes com melanoma
locorregional de alto risco.
Conforme o novo estadiamento AJCC 8ª edição, indivíduos com melanoma estadio III compreendem um grupo
heterogêneo, porém de elevado risco de recidiva, com
proporções de pacientes vivos em 10 anos de 88%, 77%,
60% e 24% para os estádios clínicos IIIA, IIIB, IIIC e IIID,
respectivamente.1 Por décadas, as opções de tratamento
destinadas a reduzir o risco de recidivas (tratamento adjuvante) se limitaram ao interferon convencional e interferon peguilado, associados a morbidade significativa e
impacto questionável em sobrevida global.2,3 Ao longo
dos últimos anos, porém, a incorporação da imunoterapia
com agentes anti-CTLA-4 (ipilimumabe) e anti-PD-1 (nivolumabe e pembrolizumabe), bem como de inibidores da
via MAPK (inibidores do BRAF e MEK) para pacientes com
doença avançada, levou avaliação dessas novas opções de
tratamento também no contexto adjuvante.
Publicado em 2015 e novamente em 2016, o protocolo
EORTC 18071 foi o primeiro estudo a propor mudanças nesse cenário.4 Nesse estudo, pacientes com melanoma estadio IIIA a IIIC (conforme AJCC 7ª edição) e ao menos 1 mm de
depósito de melanoma em linfonodos foram randomizados
para tratamento com ipilimumabe em altas doses (10mg/
kg) por até 3 anos ou placebo. Além de ganho em sobrevida livre de recorrência (SLR), o uso do ipilimumabe resultou em benefício em sobrevida global (SG), com proporção
de pacientes vivos em 5 anos de 65,4% versus 54,4% (HR
0,72 p= 0,001), levando à sua aprovação pelo Food and Drug
Administration (FDA). Apesar do benefício, as toxicidades
foram significativas, com incidência de eventos adversos
de grau 3 ou superior no grupo de pacientes tratados com
ipilimumabe de 54%, além de 5 óbitos (1,1% dos pacientes) relacionados a toxicidades imunomediadas.4 Ademais,
a incorporação do ipilimumabe fora dos Estados Unidos foi
limitada, não apenas pelo perfil de tolerância e custo, mas
também pelo surgimento de novas drogas mais eficazes que
o ipilimumabe no contexto metastático.
7
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com o uso de agentes anti-PD-1 e inibidores do BRAF e MEK
possivelmente serão transpostas ao tratamento adjuvante
de pacientes com melanoma de alto risco, criando, além
disso, perspectivas até há pouco improváveis no melanoma,
como uso dessas terapias no contexto neoadjuvante. Naturalmente, diversos pontos carecem de esclarecimentos, e
dados maduros de SG e cross-over são essenciais para estabelecimento dos algoritmos de tratamento.

e presença de mutação do gene BRAF V600E ou V600K, a
eficácia do uso de inibidores do BRAF e MEK no contexto
adjuvante foi avaliada no estudo COMBI-AD.8,9 Nesse estudo de fase 3 randomizado, oitocentos e setenta pacientes com melanoma estadio IIIA a IIIC (conforme AJCC 7ª
edição), foram randomizados para aproximadamente 12
meses de tratamento com a combinação de dabrafenibe e
trametinibe ou placebo. O uso do regime de terapia-alvo
demonstrou ganho em SLR: conforme dados atualizados no
European Society for Medical Oncology Congress de 2018, a
proporção de pacientes livres de recorrência em 4 anos foi
de 54% para os que receberam a combinação versus 38%
para aqueles no braço placebo (HR 0,49; p<0.001).9 Nessa
atualização, um modelo matemático destinado a estimar o
impacto em cura sugeriu um possível ganho absoluto no
longo prazo de aproximadamente 17%.9
Tais resultados sugerem que, felizmente, as drásticas mudanças observadas no tratamento da doença metastática

Rodrigo Munhoz é Médico Oncologista especialista em Tumores
Cutâneos/Sarcomas do Hospital Sírio Libanês e Instituto do Câncer do
Estado de São Paulo; Ex-clinical fellow do Memorial Sloan Kettering
Cancer Center. Coordenador do Programa de Residência Médica em
Oncologia Clínica do Hospital Sírio Libanês e da Pósgraduação em Oncodermatologia do Hospital Sírio Libanês.

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

V I V E R M A I S É A R E S P O STA C E RTA

PRIMEIRA e ÚNICA
terapia aprovada no Brasil para
o paciente BRAF+ em adjuvância1-3
Para pacientes em Estadio III,
após ressecção completa

90%+

Redução de 53% do risco
de recorrência ou morte3

Benefício para + de 90%
dos pacientes4,5
Sobrevida de longo prazo
~50% pacientes de baixa
carga vivos em 5 anos6

Qualidade de vida
mantida3

Única terapia-alvo com melhora
na qualidade de vida5,7-9
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Ombudsman

por Francisco Belfort

A

tender ao pedido do Victor para escrever esta coluna

outras entidades ocorrendo em paralelo, a programação da

é sempre um prazer mas está ficando difícil exercer

diretoria vem sendo desenvolvida a contento, sem solução

a função específica que me foi proposta! Como disse

de continuidade, mantendo os simpósios locais, regionais, e

na edição anterior, nunca houve temas ou tópicos que exigis-

reuniões científicas na sede em São Paulo em condições de

sem uma atuação mais efetiva ou a necessidade de atender

continuar atraindo público interessado e que sempre atribui

reclamações; espero que isto assim permaneça até o final dos

boas notas por ocasião do retorno das fichas de avaliação.

trabalhos desta e de todas demais diretorias.

O GBM também se fez representar no Congresso Brasileiro

Vamos então comentar os eventos programados e aque-

de Cancerologia ocorrido em Belém do Para, responsabili-

les já ocorridos.

zando-se pelo módulo de tumores cutâneos daquele evento.

O “Second International Educational Symposium of the Me-

Quero agradecer aqui os colegas que não mediram esforços

lanoma World Society” que aconteceu nos dias 3 e 4 de agosto

para lá estar divulgando o nome de nossa entidade.

no Rio de Janeiro foi um marco na história do melanoma no

Em fase final de implantação estão o aplicativo do GBM e a

Brasil, agregando o nome do GBM à sociedades internacionais,

redação dos “guidelines”, duas das metas que muito contri-

tendo um retorno de absoluto incentivo e aplauso por todos

buirão no auxílio ao melhor encaminhamento das condutas

os palestrantes estrangeiros que dele participaram. Apesar de

dos pacientes com melanoma.

todo o clima político e de certa intranquilidade quanto à segu-

Some-se a toda essa atividade, o empenho do Kopke e sua

rança na bela cidade, o evento transcorreu da melhor maneira,

diretoria que continuam trabalhando com todo carinho no

havendo um saldo de prestígio incomensurável, além de ra-

preparo da 13ª. Conferência Brasileira de Melanoma, a ocor-

zoável saldo financeiro. Parabéns aos seus organizadores.

rer em agosto do próximo ano na bela Floripa.

O “HotMelanoma Bahia” – Salvador que ocorreu nos dias 5 e

Insisto no ponto de que o GBM está e estará sempre mos-

6 de outubro e a Boa Terra se encarregou mais uma vez de en-

trando todos avanços e progressos divulgados no mundo

grandecer o GBM, lembrando que foi lá que ocorreu a primeira

científico e que devemos trabalhar de maneira criteriosa,

Conferencia oficial, na forma em que persiste até hoje, tam-

utilizando os melhores recursos disponíveis em cada uma de

bém sob a presidência do Miguel Brandão, fora do eixo Rio-SP.

nossas regiões, zelando pelos nossos pacientes.

Não vamos deixar de citar que também o XXXIX Sym-

Este texto é escrito nas vésperas das próximas eleições na-

posium of the International Society of Dermatopathology

cionais; peço a Deus que o povo consiga escolher e ilumine as

ocorreu no Centro de Convenções Rebouças entre os dias

cabeças pensantes a dirigir o nosso país nos próximos 4 anos.

11 a 13 de outubro, e foi mais um marco na história, efeti-

Encerro com esta frase que estará sempre presente em

vamente comandado por um ou vários membros do GBM.

nossa coluna: estamos abertos à sugestões e críticas constru-

Apesar de haver uma plêiade muito grande de eventos de

tivas que continuam sempre sendo bem-vindas. l
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Associados agora podem fazer cursos online

O

s associados ao Grupo Brasileiro de Melanoma (GBM)
acabam de ganhar um novo e importante benefício:
cursos online exclusivos no site sobre temas mais re-

centes e importantes ligados ao estudo do melanoma.
O primeiro vídeo do curso inaugural, "Avanços no Tratamento Adjuvante do Melanoma" foi realizado em parceria com a
Novartis e já está disponível. A aula é ministrada pelo dr. Flávio
Cavarsan, presidente do GBM, com o título “Melanoma localizado de alto risco: definindo o problema e padrões históricos
no tratamento adjuvante”. No total, este curso terá cinco aulas
de 15 minutos cada, que serão incluídas na área do site exclusiva aos associados nas próximas semanas.
Também ministrarão vídeo-aulas neste módulo os médicos Milton Barros, Rodrigo Munhoz, Rafael Schmerling e
Mariana Batista.
A novidade visa a incrementar o conhecimento dos médicos
associados ado GBM. Além de se manter a par de todo o panorama de pesquisas sobre o melanoma no Brasil e no mundo,
o associado também vai poder se atualizar sobre os assuntos
mais relevantes que envolvem o área, sempre com indicações
práticas para que possa aplicar em sua rotina profissional.
Para Cavarsan, a iniciativa será bastante útil aos médicos
que costumam ter pouco tempo para estudar, mas que, pela
necessidade da profissão, precisam se manter constantemente atualizados.
“Nossa rotina é cada vez mais corrida e a cada dia usamos mais a Internet para estudar e trabalhar. Sem dúvidas,
o associado do GBM terá um grande benefício”, afirma o
presidente do grupo.
Com os cursos online, o usuário tem flexibilidade para escolher a hora que deseja assistir aos vídeos, e ainda pode estudar
de casa, do consultório ou de outro lugar onde esteja à vontade
para aprender os conteúdos apresentados.
Para usufruir das vídeo-aulas, é muito simples: basta acessar o site do GBM (gbm.org.br), e entrar com o seu nome de
usuário e senha na Área do Associado. Depois, basta entrar
na aba “Cursos Online” e escolher o curso, e posteriormente,
a aula que pretende assistir. Clique na imagem com botão de
play e pronto, o vídeo começará a rodar.
Também na área exclusiva, os associados podem acessar
o Boletim GBM, além de efetuar pagamentos, emitir recibos,
atualizar dados cadastrais e incluir documentos solicitados. l
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Eventos apoiados

MoonShot Brasil Sul
O objetivo deste nosso projeto é a superação constante, missão do IOP. Acreditamos que esse encontro é fundamental
para contribuir no avanço da oncologia, valorizar nossos profissionais e oferecer os melhores tratamentos aos nossos
pacientes. Para este evento já estão convidados Médicos/Pesquisadores internacionais (no mínimo dois em cada módulo)
e mais de 30 Professores nacionais, das mais renomadas instituições.l

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
BR/ERIV/0517/0018 - Maio/2017
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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AGENDA 2018 / 2019

2º SEMESTRE 2018
24 / NOV | SIMPÓSIO LOCAL

| VITÓRIA (ES)

01 / DEZ | SIMPÓSIO LOCAL

| GOVERNADOR VALADARES (MG)

08 / DEZ | REUNIÃO CIENTÍFICA GBM | SÃO PAULO (SP)

1º SEMESTRE 2019
09 / FEV | REUNIÃO CIENTÍFICA GBM

| SÃO PAULO (SP)

30 / MAR | SIMPÓSIO LOCAL

| CAXIAS (RS)

27 / ABR | SIMPÓSIO REGIONAL

| BARRETOS (SP)

04 / MAI | REUNIÃO CIENTÍFICA GBM

| SÃO PAULO (SP)

11 / MAI | SIMPÓSIO LOCAL

| VITÓRIA DA CONQUISTA (BA)

2º SEMESTRE 2019
28 / SET | SIMPÓSIO LOCAL

| MACEIÓ (AL)

05 / OUT | SIMPÓSIO REGIONAL

| BRASILIA (DF)

09 / NOV | SIMPÓSIO LOCAL

| BARBACENA (MG)

30 / NOV | SIMPÓSIO LOCAL

| SÃO LUIS (MA)

07 / DEZ | REUNIÃO CIENTÍFICA GBM

| SÃO PAULO (SP)
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Cuidar do ser humano
como um todo.
Oncopole,
Toulouse, França:
Um dos principais
centros de pesquisa
da Pierre Fabre.

A Pierre Fabre combina pesquisa
farmacêutica avançada e tradição em
dermocosmética para cuidar do ser humano
de forma integral, da prevenção de doenças
ao desenvolvimento de novos tratamentos.
Anualmente, investimos mais de 150
milhões de euros em Pesquisa e
Desenvolvimento nas áreas de oncologia,
sistema nervoso central, saúde do
consumidor, dermatologia e
dermocosméticos.

Da saúde à beleza.
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