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Editorial

por João Pedreira Duprat Neto

M

ais um ano se inicia no Grupo Brasileiro de Mela-

nho destes pacientes. Os outros dois artigos vêm de nossos

noma. Tivemos a felicidade de ter seguidos anos

colegas do INCA, que mostram sua produção científica no

de administração bem feita por bons presidentes e

melanoma. Duas publicações em melanoma acral e sobre

suas diretorias. Sempre tivemos presidentes no grupo em-

epidemiologia do melanoma que apresentam um trabalho

penhados, mas nos últimos tempos houve a soma de pes-

bem feito de uma instituição referência em nosso país. A

soas empenhadas e com atitudes assertivas e efetivas. En-

epidemiologia de milhares de pacientes, nunca feita antes

tramos agora no ano de nossa próxima conferência, que será

no Brasil, foi coordenada pela Dr. Andrea, mostrando uma

realizada em Florianópolis, e o cuidado com nosso evento

realidade que já supúnhamos, mas agora, com números,

maior tem sido intenso e participativo.

apresenta-se mais didática para nós e nossos residentes.

Nesta edição, vemos o artigo sobre um estudo de neoad-

A dura face do melanoma acral no Brasil, que tem seu diag-

juvância em melanoma localmente avançado e ressecável,

nóstico tardio, também está retratada pelo Dr. Luiz Fernando.

feito pelo Dr. Milton, mostrando que este sugere ser o cami-
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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)

G

ostaria de descrever, nessa última oportunidade do

Melanoma World Society/2018 Latin America Skin Cancer Fo-

ano de 2018, um balanço geral do que foi o Grupo Bra-

rum na cidade do Rio de Janeiro, em agosto de 2018, com a

sileiro de Melanoma (GBM) desde o início do mandato,

participação de 500 congressistas de 16 países, 18 pales-

em agosto de 2017. Na oportunidade, um grupo de diretores

trantes internacionais e 25 palestrantes nacionais do GBM.

abnegados e totalmente comprometidos se entregaram de

Além deste, o GBM apoiou oficialmente outros 10 eventos

corpo e alma para fazer uma gestão em sintonia com a expec-

com relevância nacional, abordando o melanoma e o câncer

tativa e o merecimento dos associados.

de pele não melanoma.
O grupo tornou a inovar, colocando à disposição de todos

O GBM realizou 17 eventos próprios, sendo:
•

os associados os cursos de atualização online com os temas:

3 simpósios regionais (Belém, na Região Norte, Chape-

•

có, na Região Sul e o HotMelanoma, em Salvador, na

Dr. Marcus Maia;

Região Nordeste, com roupagem internacional);
•

•

9 simpósios locais: Teresina, Fortaleza, Recife, Vitória,

Câncer de pele não melanoma, coordenação do
Dr. João Duprat;

Governador Valadares, Niterói, Passo Fundo, Curitiba
•

e Goiânia (com uma proposta nova de evento multi-

Avanços no tratamento adjuvante do melanoma,
coordenação do Dr. Rodrigo Munhoz;

disciplinar, envolvendo as sociedades brasileiras de
•

dermatologia, regional Goiás, e de cirurgia de cabeça

Melanoma avançado, coordenação do Dr. Rafael
Schmerling.

e pescoço);
•

Fotoproteção para o câncer de pele, coordenação do

5 reuniões científicas itinerantes na cidade de São

Os referidos cursos estarão disponíveis no site e no apli-

Paulo, abordando temas específicos, como melanoma

cativo do GBM para que os associados possam, com con-

desmoplásico, melanoma in situ, melanoma de mu-

forto, acessar os vídeos e se atualizar de forma plena nos

cosas, melanoma na realidade do Brasil e melanoma

assuntos propostos.
Com a supervisão marcante do Dr. João Duprat, nós

acrolentiginoso.
Nesses eventos o GBM mobilizou um total de 1.200 profis-

avançamos num ponto determinante para o futuro do

sionais em momentos marcados por atualizações de alto ní-

GBM, mudando a revista física para a revista digital. Com

vel e grandes debates.

isso, alinhando ao momento global de redução de custos
e papel, ao mesmo tempo que garantimos maior acesso

Outra ação inédita e extremamente importante para o GBM

aos conteúdos:

foi a promoção do Second International Symposium of the

Out/Nov/Dez 2017

Jan/Fev/Mar 2018

Abr/Mai/Jun 2018
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Jul/Ago/Set 2018

Outra conquista da atual diretoria para os associados foi

the Brazilian Melanoma Group (GBM) database teve a coorde-

o aplicativo do GBM, coordenado pelo diretor de informá-

nação persistente do nosso diretor internacional Dr. Alberto

tica Dr. Eduardo Bertolli, que conta com várias ferramentas

Wainstein.

de uso diário e ajuda no manejo do melanoma, como cal-

Todo o esforço e trabalho dessa diretoria, com inúmeras

culadora TNM, atlas básico de dermatoscopia, encontre um

frentes de atuação e projetos disponibilizados para os asso-

especialista e links úteis. Além do app, também desenvol-

ciados, só poderiam render bons frutos, com um incremento

vemos o tão esperado Manual de Recomendações do GBM,

importante no nosso quadro associativo, passando para quase

no qual, de forma didática e direta, os associados e outros

1.200 associados, com mais de 250 novas filiações no período

profissionais que lidam com o melanoma poderão alicerçar

em tela. Fica aqui, em nome de toda a diretoria, os cumprimen-

suas condutas na literatura pertinente e baseados em evi-

tos de boas-vindas aos novos associados e o compromisso de

dências. Um conjunto de tópicos cuidadosamente prepara-

um ano de 2019 com muito empenho e carinho.

dos por todos os membros dessa diretoria e coordenados

Não poderia encerrar esta matéria sem agradecer os nos-

pelo diretor científico Dr. Rafael Schmerling.

sos parceiros e colaboradores que reconhecem a seriedade e

De todas as realizações descritas nesta coluna, uma das que

isenção do nosso grupo em fomentar a educação médica conti-

mais me envaidece e orgulha é a finalização do banco de da-

nuada sobre o melanoma e o câncer de pele não melanoma no

dos do GBM. O projeto, iniciado há quase 10 anos, conta com

nosso país. O meu muito obrigado aos parceiros MSD, Roche,

diversas instituições brasileiras envolvidas e quase 1.600 ca-

Novartis, Isdin, BMS, Pierre Fabre e Merck-Pfizer. Um abraço

sos. Já disponível para submissão em revistas indexadas, o ar-

especial à equipe da CLC, chefiada pela Sra. Conceição, que

tigo intitulado Demographic, Clinical and Pathological Features

possibilitou que tudo isso fosse realizado com tanto capricho.

of 1,596 Patients with Cutaneous Melanoma: Final Analysis of

Feliz 2019 para todos, com muito trabalho e realizações. l
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Melanoma Acral
ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA

por Dr. Luiz Fernando

O

melanoma quando está localizado na região palmar,

De fato, não parece haver diferença nas taxas de incidência

plantar ou subungueal é conhecido como melanoma

por grupo étnico e a diferença da proporção do MA entre os

acral (MA). O MA localiza-se principalmente na re-

grupos se deve à baixa incidência de MC nesses grupos com

gião plantar e na maioria das séries mundiais a proporção do

maior proporção de MA.

melanoma plantar é de aproximadamente 70%. Na maioria

As diferenças na apresentação e na sobrevida dos pacien-

das séries, a idade é avançada no momento do diagnóstico

tes com MA têm sido atribuídas em parte aos fatores socioe-

e, em relação ao sexo, parece não haver diferença nas taxas

conômicos. O diagnóstico em estágio avançado e o mau prog-

de incidência.

nóstico estão associados a um baixo nível socioeconômico.

Apesar da baixa incidência do MA, o prognóstico é pior com-

A etiologia do MA permanece incerta. Os fatores etiológicos,

parado ao melanoma cutâneo (MC) e a proporção é maior en-

provavelmente, diferem dos outros subtipos de MC. A radia-

tre as populações de origem hispânica, asiática e africana. Na

ção ultravioleta provavelmente não desempenha um papel

maioria das séries, o diagnóstico é tardio e as lesões são espes-

importante em áreas não expostas, como palmas das mãos e

sas ao diagnóstico. A falta de conhecimento da população e

plantas dos pés.

mesmo de profissionais da saúde sobre doenças raras, além da

O principal fator prognóstico no MC é o estadiamento,

dificuldade de mobilização e acesso a serviços de saúde, pode

sendo a sobrevida inversamente proporcional ao estágio

levar ao retardo no diagnóstico dos pacientes com MA.

ao diagnóstico. Em relação a lesão primária, os principais

A distribuição do MA por etnia é curiosa porque ela incide em

fatores prognósticos são a espessura da lesão e a presença

grandes proporções em grupos com baixa incidência de MC.

de ulceração. l
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OPACIN-NEO: estudo multicêntrico de fase II para
identificação da melhor combinação neoadjuvante
de nivolumabe e ipilimumabe
por Dr. Milton Barros

ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA

A

utilização de terapia combinada de nivolumabe e
ipilimumabe para o tratamento do melanoma avançado demonstrou benefícios estatisticamente significativos em relação ao ipilimumabe e numéricos quando
comparados com nivolumabe em termos de taxa de reposta,
sobrevida livre de progressão e global, porém com maior
perfil de toxicidade.1 Estudos de fase III de terapia adjuvante com anti-PD1 por 1 ano têm demonstrado benefício em
termos de sobrevida livre de recidiva em melanoma estádio
III: pembrolizumabe comparado com placebo e nivolumabe
comparado com ipilimumabe. Dados de sobrevida global à
longo prazo ainda não estão disponíveis.2,3
No cenário neoadjuvante, pacientes com melanoma estádio III clínico ou IV ressecável tratados com nivolumabe ou
pembrolizumabe apresentaram taxas de resposta patológica
de 30-33% com perfil de toxicidade semelhante ao já conhecido para essas drogas.4 O estudo de fase II OPACIN avaliou
o papel da combinação de inibidores de checkpoints usando

a dose padrão de nivolumabe 1mg/kg e ipilimumabe 3mg/
kg em 20 pacientes com melanoma estádio III clínico. Metade dos pacientes foram randomizados para receber 4 ciclos
de forma adjuvante e metade para recebe 2 ciclos neoadjuvante e 2 ciclos após a cirurgia. Esse estudo demonstrou
taxa de resposta patológica de 78%, entretanto, às custas de
toxicidade G3/G4 em 90% dos casos. Interessantemente, os
pacientes que receberam o tratamento neoadjuvante apresentaram maior expansão clonal de linfócitos T residentes no
tumor quando comparados com o braço adjuvante, sugerindo
maior capacidade de ativação de resposta imune antitumoral. Todos os pacientes respondedores estão livres de recidiva com seguimento aproximado de 3 anos.5
Nesse cenário, foi desenhado o estudo OPACIN-NEO, cujo
objetivo foi diminuir a toxicidade, porém com manutenção
da eficácia através da modulação das doses de nivolumabe e
ipilimumabe. Trata-se de estudo de fase II, multicêntrico, onde
86 pacientes com melanoma estádio III clínico foram rando-

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
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ram operados (aproximadamente 100%) e quanto aos eventos
adversos relacionados ao procedimento cirúrgico.6
OPACIN-NEO representa um avanço significativo para o
início do entendimento de questões importantes do tratamento do melanoma não-metastático localmente avançado,
como: melhor dose e esquema mais efetivo de imunoterapia, prognóstico e tempo de tratamento baseado na resposta patológica. No futuro, questões como troca de tratamento
baseado na resposta provavelmente serão abordadas baseado nesse racional. l

mizados para um dos 3 braços neoadjuvantes: A. dois ciclos
de ipilimumabe 3mg/kg e nivolumabe 1mg/kg (dose padrão),
B. dois ciclos de ipilimumabe 1mg/kg e nivolumabe 3mg/kg
(dose alternativa) e C. 2 ciclos de ipilimumabe 3mg/kg seguido de 2 ciclos de nivolumabe 3mg/kg (tratamento sequencial).
Não foi permitido uso de radioterapia antes ou após a cirurgia.
Os objetivos principais foram segurança, resposta radiológica
por RECIST 1.1 na semana 6 e presença de resposta patológica, definida como pelo menos 50% de regressão tumoral. Dois
ciclos de ipilimumabe 1mg/kg associado `a nivolumabe 3mg/
kg (dose alternativa), foi identificado como a combinação mais
segura, apresentando toxicidade G3/4 de 20% comparado
com 40% do braço A (dose padrão) e 50% do braço C (tratamento sequencial), mantendo taxas de reposta patológica de
77% (57% de resposta completa) quando comparado com os
braços A e C (taxas de resposta patológicas de 80% e 65%,
respectivamente). De forma importante, a resposta radiológica
subestimou a resposta patológica nos três grupos, variando de
42-60%. No seguimento mediando de 8,3 meses, nenhum dos
pacientes com resposta patológica nos três braços apresentou
recidiva de doença até o momento, comparado com 43% de
recidivas em caso de ausência de resposta patológica. Nesse
estudo, também não foi observado diferenças significativas
entre os braços com relação ao número de pacientes que fo-

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR AS
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Dados demográficos
do melanoma no Brasil
por Dra. Andrea Mello

ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA

U

m artigo publicado em dezembro no periódico Melanoma Research1 trouxe resultados acerca da epidemiologia do melanoma no Brasil. O trabalho envolveu
quase 29.000 casos da doença registrados no país ao longo
de 15 anos. O estudo mostrou que há uma tendência de aumento da incidência de casos de melanoma no país tanto em
homens quanto em mulheres. Além disso, embora a maioria
dos pacientes tenha sido diagnostica nos estadios I e II, em
mais de 46%, o diagnóstico foi feito nos estadios III e IV, um
achado que merece destaque, pois revela que um percentual
importante dos pacientes teria indicação para receber tratamento sistêmico capaz de melhorar a sobrevida (seja no
cenário metastático ou adjuvante), porém a maioria não tem
acesso ao mesmo, visto que as imunoterapias ou a combinação de inibidores de BRAF/inibidores de MEK não estão
disponíveis na rede pública de saúde do Brasil.
O estudo analisou informações registradas entre 2000 e
2014 em três bancos de dados: Registros Hospitalares de

Câncer (RHC), Registros de Câncer de Base Populacional
(RCBP) e Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).
Avaliações sobre características clínicas dos pacientes foram traçadas principalmente a partir do RHC, enquanto os
dados do RCBP foram usados para informações sobre incidência e os do SIM para mortalidade.
O estudo revelou que, entre 2000 e 2013, a taxa de incidência de melanoma subiu de 2,52 para 4,84 em homens,
com um Average Annual Percentage Change (AAPC) de
+21,5%. Em mulheres, a taxa passou de 1,93 para 3,22 por
100.000, com AAPC de +13,9%. Com relação à mortalidade,
entre 2000 e 2014, as taxas passaram de 0,85 para 0,9 por
100.000 para homens (AAPC = +0,8%) e, entre as mulheres,
passou de 0,56 para 0,53 por 100.000 (AAPC = -0,1%). Ao
todo, foram incluídos 28.624 pacientes do RHC com melanoma e a maioria foi do sexo feminino (51,9%), branca
(75%), entre 40 e 69 anos de idade (59,4%) e com estadios
I ou II (53,2%). l
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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
Redução de 53% do risco
de recorrência ou morte3

90%+

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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Benefício observado
em todos os subgrupos
do Estadio III3
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Para pacientes metastáticos*
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1. Bulas dos produtos. 2. DOU_RESOLUÇÃO-RE Nº 1.327 DE 24 DE MAIO DE 2018. 3. Long, G et al. N Engl J Med 2017; 377:1813-1823. 4. Robert C, et al. N Engl J Med. 2015;372:30–9. 5. Schadendorf, D et al. Eur. J. Cancer 82, 45-55 (2017). 6. Long, G et al. Journal of Clinical Oncology 36:7, 667-673 (2018). 7. Ascierto, PA et al. Lancet Oncol. 17, 1248–1260 (2016). 8.
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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™ como monoterapia ou em combinação com dimetilsulfóxido de trametinibe é indicado para o tratamento de pacientes com melanoma metastático ou
irressecável com mutação BRAF V600. 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. Tafinlar™ em combinação com dimetilsulfóxido de trametinibe é indicado para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão
metastático de células não pequenas (CPCNP) com mutação de BRAF V600E. Posologia: Adultos: A dose recomendada de Tafinlar™ tanto em monoterapia como em combinação com dimetilsulfóxido de trametinibe 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. Polulações especiais: Crianças (<18 anos): a segurança e eficácia não foram estabelecidas. Idosos (> 65 anos): nenhum ajuste de dose é necessário. Insuficiência renal: Leve ou moderado: não requer ajuste de dose. Grave: deve ser usado com cautela. Insuficiência hepática: Leve: não requer ajuste de dose. Moderado
ou grave: deve ser usado com cautela. 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. Monitorização da creatinina sérica e função renal. Eventos febris graves não infecciosos foram
observados. As diretrizes de modificação de dose devem ser seguidas para o controle 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. Cardiomiopatia: avaliação da FEVE por ecocardiograma ou ventriculografia radioisotópica (MUGA) antes de iniciar o tratamento com Tafinlar™ e trametinibe, um mês depois de iniciar Tafinlar™ e depois em intervalos de 2 a 3 meses durante o tratamento. Tafinlar™ não deve ser administrado se houver cardiomiopatia sintomática ou disfunção assintomática do
VE de >20% em relação a avaliação inicial que esteja abaixo do limite inferior da normalidade (LIN) institucional. 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: Feminina: Pacientes do sexo feminino com potencial reprodutivo devem ser informadas que Tafinlar™ pode prejudicar a fertilidade. Masculina: Pacientes do sexo masculino devem ser informados sobre o risco potencial de comprometimento na
espermatogênese, que pode ser irreversível. Reações adversas: Eventos adversos em melanoma metastático ou irressecável (Tafinlar™ em monoterapia). 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. Raras (0,01 a 0,1%): nefrite tubulointersticial. Reações adversas: Eventos adversos em melanoma metastático ou irressecável
(Tafinlar™ em combinação com Mekinist) Muito comuns (> 10%): infecção do trato urinário, nasofaringite, neutropenia, diminuição do apetite, dor de cabeça, tontura, hipertensão, hemorragia, tosse, dor abdominal, constipação, diarreia, náusea, vômito, pele seca, prurido, erupção cutânea, dermatite acneiforme, artralgia, mialgia, dor nas extremidades, fadiga, edema
periférico, pirexia, calafrios, astenia, aumento da alanina aminotransferase, aumento da aspartato aminotransferase. Comuns (1-10%): celulite, foliculite, paroníquia, erupção cutânea pustular, carcinoma escamocelular cutâneo (SCC) incluindo SCC de pele, SCC in situ (doença de Bowen) e ceratoacantoma, papiloma incluindo papiloma de pele, queratose seborreica,
acrocórdon (marcas na pele), anemia, trombocitopenia, leucopenia, desidratação, hiperglicemia, hiponatremia, hipofosfatemia, visão turva, deficiência visual, diminuição da fração de ejeção, bradicardia, hipotensão, linfedema, dispneia, boca seca, estomatite, eritema, queratose actínica, sudorese noturna, hiperqueratose, alopecia, síndrome de eritrodisestesia palmo-plantar,
lesão cutânea, hiperidrose, fissuras cutâneas, paniculite, espasmos musculares, aumento da creatinofosfoquinase sangüínea, insuficiência renal, inflamação da mucosa, doença semelhante à gripe, edema facial, aumento da fosfatase alcalina sérica, aumento da gama-glutamiltransferase. Incomuns (0,1-1%): novo melanoma primário, hipersensibilidade, coriorretinopatia,
uveíte, descolamento de retina, edema periorbital, disfunção ventricular esquerda, insuficiência cardíaca, pneumonite, doença pulmonar intersticial, pancreatite, perfuração gastrointestinal, colite, rabdomiólise, nefrite, insuficiência renal aguda.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 palmo-plantar, aumento da fosfatase alcalina, diminuição da fração de ejeção.Incomuns (0,1 a 1%): rabdomiólise, insuficiência renal. Reações adversas: Eventos adversos em câncer de pulmão
avançado de células não pequenas (Tafinlar™ em combinação com Mekinist) Muito comuns (≥10%): neutropenia, hiponatremia, dor de cabeça, tontura, hemorragia, hipotensão, náusea, vômito, diarreia, diminuição do apetite, constipação, eritema, pele seca, erupção cutânea, prurido, hiperqueratose incluindo hiperqueratose, queratose actínica, queratose seborreica
e queratose pilar, espasmos musculares, artralgia, mialgia, pirexia, astenia incluindo fadiga e mal-estar, edema (generalizado e periférico), calafrios, aumento da fosfatase alcalina sérica, aumento da aspartato aminotransferase, aumento da alanina aminotransferase. Comuns (1 a 10%): carcinoma cutâneo de células escamosas, leucopenia, desidratação, descolamento
de retina/epitélio pigmentar da retina, diminuição da fração de ejeção, hipertensão, embolia pulmonar, pancreatite aguda, insuficiência renal, nefrite túbulo-intersticial. 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 minibula foi atualizada em 02/07/2018.

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. 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.
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por Francisco Belfort

Janeiro de 2019!

Nesse primeiro semestre, talvez trimestre, teremos a fina-

omeçamos mais um ano com muita esperança que

lização das Orientações do GBM. O objetivo é que criemos

nosso Brasil rume para um caminho melhor, inde-

a conduta mais adequada possível aos pacientes portadores

pendente de ideologias. Basta haver honestidade

de melanoma cutâneo.

de propósitos e trabalho árduo, pensando sempre no co-

Por sua vez, o aplicativo está em constante aprimoramen-

letivo e não na individualidade. Esta tem sido a tônica de

to, sendo uma ferramenta extremamente útil a todos que

todos que sempre participaram das diretorias do GBM e o

possam dele dispor.
Floripa nos espera para a 13ª Conferência Brasileira de

resultado disso é o magnífico resultado que continuamos a

Melanoma, com uma programação científica e social cuida-

colher, ano a ano.
Os eventos realizados após termos escrito o número ante-

dosamente preparada pelo Kopke e sua diretoria. Todos que

rior ocorreram de forma auspiciosa; o Hot Melanoma Bahia

puderem colaborar com sugestões, busca de patrocínios

foi um sucesso tão grande que já ficou agendado o próximo,

ou qualquer outra forma de ajuda serão muito bem aceitos

daqui a dois anos. Houve um motivo a mais de júbilo por oca-

para o sucesso que certamente será o evento, no próximo

sião desse evento, que foi a realização extremamente útil do

mês de agosto.
Uma meta que ainda não alcançada pelo Grupo foi o de-

Juntos contra o Melanoma que, pela primeira vez, ocorreu fora

senvolvimento de uma forma de comunicação que esteja ao

de São Paulo.
Também significativo foi o resultado do XXXIX Symposium

alcance de todo e qualquer profissional, independente de

of the International Society of Dermatopathology, ocorrido no

distâncias. Por meio dessa ferramenta poderiamos trocar

Centro de Convenções Rebouças nos dias 11 a 13 de outubro.

ideias e sugestões sobre a melhor conduta a ser tomada, des-

A programação da diretoria continuou sendo desenvolvida a

de uma simples suspeita até a melhor forma de tratamento

contento, sem solução de continuidade, mantendo os simpósios

a ser adotada para o paciente. Essa sugestão ainda está mui-

locais, regionais e reuniões científicas na sede em São Paulo,

to imberbe, mas seria uma tentativa de diminuir as calami-

sempre atraindo público interessado, independentemente de

dades que todos vemos e que foram discutidas sob o tema

serem discutidos temas específicos, sempre em alto nível. Nun-

“Melanoma = Realidade Brasil”.

ca é demais ressaltar a colaboração da Conceição e sua equipe,

Uma vez mais, encerro com esta frase que estará sempre

que não mede esforços para que os eventos aconteçam com a

presente em nossa coluna: estamos abertos a sugestões e

melhor qualidade possível.

críticas construtivas, sempre bem-vindas. l
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13ª CBM reunirá convidados nacionais
e internacionais em Floripa

H

á dois anos, em São Paulo, o Grupo Brasileiro de
Melanoma - GBM realizava a 12a Conferência Brasileira sobre Melanoma. Foram 800 médicos reuni-

dos para se atualizar e trocar experiências sobre o melanoma em uma das maiores edições da conferência de todos
os tempos. Este ano a expectativa é grande. Em agosto,
Florianópolis será a cidade sede do principal encontro
científico do GBM, a 13a Conferência Brasileira sobre Melanoma. O local do evento é uma das atrações. Médicos e
seus familiares poderão desfrutar do Costão do Santinho,
um resort paradisíaco, além de emendar passeios pela
bela Floripa. Serão três dias de imersão com convidados
internacionais e dezenas de especialistas nacionais que
abordarão temas como dermatoscopia, tratamentos adjuvantes, cirurgia oncológica, panorama da doença no Brasil, entre outros assuntos igualmente relevantes. Dentre
os convidados internacionais, estão o Dr. Axel Hauschild,
professor e chefe do Centro Interdisciplinar de Câncer de
Pele do Departamento de Dermatologia do Hospital Universitário Schleswig-Holstein, em Kiel, na Alemanha, o
holandês Dr. Alexander van Akkooi, médico cirurgião oncologista especializado em melanoma e sarcoma, o Dr. Gabriel Salerni, especialista em Dermatologia da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, e o Dr. Rogério Izar
Neves, professor de medicina, cirurgia e farmacologia em
Hershey, na Pensilvânia. A presença de renomados experts
é um dos destaques desta edição, segundo o presidente
do evento, Dr. Luis Fernando Kopke. "Teremos grandes autoridades nacionais em melanoma, começando pela nossa
comissão científica, além de colegas estrangeiros que vão
trazer suas experiências para compartilhar com o público
da conferência. Para usufruir o máximo dessa experiência, estamos preparando uma programação diversificada
e abrangente. O local escolhido é muito agradável e pode
representar também uma boa opção de lazer para congressistas e suas famílias. Estamos preparando tudo para que o
evento seja lembrado tanto pelo aspecto científico quanto
por um momento agradável", comentou o Dr. Luis Fernando Kopke. O evento acontece nos dias 1, 2 e 3 de agosto, em
Florianópolis, no premiado resort Costão do Santinho. A programação e as inscrições podem ser feitas no site oficial
do evento: www.gbm.org.br/melanoma2019. Associados
do GBM têm acesso a valores especiais. l
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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 2019

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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