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por João Pedreira Duprat Neto

c

omo boa parte dos eventos de câncer de pele interna-

que não trazem benefícios para quem está no tratamento,

cionais dos últimos anos, estamos aqui no evento da

mesmo quando isto implica na perda de indicação

EADO (Europen Academy of Dermato-Oncology) em um

cirúrgica de meus pacientes.

expressivo número de brasileiros. Com certeza, para aqueles

Mas temos visto agora um movimento pendular. De re-

que tratam essa doença, ficou mais fácil, por vários motivos.

pente, realizar cirurgias passou a ser um erro e adotar tera-

O diagnóstico mais fácil devido ao mapeamento, con-

pêuticas sistêmicas que podem vir a ser boas opções, mas

focal e inteligência virtual. A biópsia e o tratamento inicial

que ainda não possuem trials específicos, isso sim é de valor.

ficam dia a dia mais padronizados e reproduzidos em vários

Acredito que, pensando sempre como paciente, a melhor

centros. A cirurgia passou a ser menos agressiva e mais

conduta deveria ser tomada baseando-se em evidências e

assertiva, sendo realizada somente em casos em que é

no bem-estar de nossos pacientes. Vimos aqui algumas

demonstrado que traz benefício.

sugestões de terapias sistêmicas para pacientes iniciais

Entra agora em cena a adjuvância efetiva, com menos

como se não implicasse em custo elevado e efeitos colate-

efeitos colaterais e melhores resultados. O tratamento para

rais, e isso sim, é defendido sem dados para tal.

a doença avançada, já não é de hoje, sabemos ser uma das

Vamos aprender com o MSLT I e II que nem sempre o que é

maiores revoluções na Oncologia, inclusive com Prê-

lógico, como tratar o paciente inicial, cura mais a longo prazo.

mio Nobel recente. Mas neste campo que tanto se ino-

Mas mesmo aqui houve quem criticasse prontamente. Acho,

vou rapidamente, eu vejo também um cuidado a ser tomado.

mais uma vez, que nosso paciente merece o respeito de ser

Como cirurgião, mas acima de tudo como médico que cuida de

tratado com dados e sem conflitos de interesse ou mesmo

pacientes com melanoma, sempre combatemos procedimentos

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

por Flávio Cavarsan

PALAVRA DO PRESIDENTE (2017/2019)

M

ais uma vez me dirijo aos ilustres associados do

Realmente, um manual imperdível e indispensável no

GBM com muita alegria e satisfação, para anunciar

manuseio do paciente brasileiro com melanoma.

resultados dessa gestão e solicitar uma participa-

Outro ponto que gostaria de ressaltar nessa coluna é em

ção de todos nas ações do grupo, que serão fundamentais

relação a 13ª Conferência Brasileira sobre Melanoma, que

para o futuro da nossa instituição.

se aproxima na cidade de Florianópolis, no início de agosto,

É com grande orgulho que o Grupo Brasileiro de Melano-

e vem sendo preparada com todo o carinho e atenção pelo

ma disponibiliza para todos os seus associados o “MANUAL

seu presidente, Luis Fernando Kopke, com uma programação

DE RECOMENDAÇÕES EM MELANOMA DO GBM”, com 15

impar e nomes renomados nacional e internacionalmente.

capítulos interessando os tópicos mais relevantes na

Não vale a pena ficar de fora e o bom conselho aponta para

assistência ao paciente com a doença, de forma direta,

quem ainda não fez a inscrição, correr para garantir presença.

objetiva e alicerçada em evidências científicas, dando ao

Por fim gostaria, aos poucos, de ir me despedindo de

médico assistente, os argumentos necessários para uma

todos, pois na 13ª Conferência Brasileira sobre Melanoma,

decisão assertiva.

serão eleitos o novo presidente e seus diretores, para assu-

Entre os tópicos, se destacam: prevenção primária e

mirem com muita determinação os rumos dessa bela família

rastreamento da população geral, melanoma familial, biópsia

chamada GBM, e assim continuar tratando com muita se-

da lesão primária e laudo padronizado anatomopatológico, as

riedade, isenção e empenho os assuntos relacionados ao

diversas faces da cirurgia na atualidade, seja do tumor primá-

melanoma e sua assistência no nosso Brasil. Confesso estar

rio, ungueal, do linfonodo sentinela ou da linfadenectomia

triste pela proximidade do fim do mandato, mas extrema-

de complementação. O estadiamento e seguimento foram

mente feliz por ter a certeza do dever cumprido, elevando

contemplados, bem como os tratamentos medicamentosos,

o GBM a um degrau acima na sua escalada. Que Deus possa

sejam regionais, através das perfusões de membros, ou sistê-

iluminar a próxima gestão e que ela conte com o apoio de

micos adjuvantes e na doença metastática.

todos nós.l

Jan/Fev/Mar 2018

Abr/Mai/Jun 2018

Jul/Ago/Set 2018
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Orientações gerais para o seguimento
dos pacientes com melanoma
ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA

por Marina Hayashida e Elimar Gomes

O

melanoma é o câncer que causa mais de 90% das

uso do mapeamento corporal total e reavaliações em menor

mortes por câncer de pele, devido ao seu grande

intervalo de tempo.

potencial metastático. Nas últimas quatro décadas,

O diagnóstico de um melanoma traz à vida do paciente

a incidência mundial de melanoma vem aumentando pro-

um impacto muito alto. Uma infinidade de dúvidas é gerada,

gressivamente, enquanto a taxa de mortalidade atingiu um

principalmente com relação ao que pode e ao que deve ser

patamar de estabilidade, graças ao diagnóstico mais preco-

feito a partir daquele momento. Entender, acolher e orientar

ce de melanomas de espessura fina, com melhor prognós-

o paciente e os familiares neste momento é imprescindível

tico e aos recentes avanços no tratamento do melanoma

para redução de danos e para garantir um acompanhamen-

metastático com terapia alvo e imunoterapia.

to adequado, evitando de um lado a “cancerofobia” e, no

Não existem estudos randomizados que sustentem efi-

outro extremo, negação e negligência.

cácia do rastreamento do melanoma na população em geral.

O paciente deve ser orientado a realização de autoexa-

Entretanto, devido ao grande potencial de morbi-mortalida-

me em sua própria casa, na busca de novas lesões de pele

de, o rastreio do melanoma é indicado para todas as pessoas

ou alteração de nevos prévios. É de extrema valia o ensino

em exame dermatológico de rotina feito anualmente e, em

do ABCDE clínico (assimetria, bordas, cor, diâmetro maior de

casos selecionados como pacientes com múltiplos nevos ou

6mm e evolução) aos pacientes e familiares para que eles

histórico pessoal ou familiar de melanoma, pode-se fazer

possam estar mais atentos às mudanças de nevos. Enfati-

www.gbm.org.br
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sorder leading to controversy on DNA testing. Fam Cancer. 2003; 2: 109-16.

O seguimento geral após o diagnóstico e tratamento de
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Screening for Skin Cancer US Preventive Services Task

um melanoma deve ser no mínimo a cada 6 meses, com exame

Force Recommendation Statement JAMA 2016;316:429-435.

físico da pele completo por dermatologista com experiência
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em dermatoscopia e palpação de cadeias linfonodais. Quando

9.

Brunssen A, Waldmann A, Eisemann N, Katalinic A. Impact

indicado, também recomendamos o mapeamento corporal

of skin cancer screening and secondary prevention campaigns on

total com dermastocopia digital (leia também artigo sobre

skin cancer incidence and mortality: A systematic review. J Am Acad

este tema nesta mesma edição). Exames séricos de rotina não

Dermatol 2017;76:129-139.

são recomendados. Para pacientes com fatores de risco para
hipovitaminose D, recomendamos a dosagem sérica de 25-OH
Vitamina D e a suplementação por via oral, quando indicada, no
intuito de reduzir exposição solar intencional e desprotegida
com este objetivo. Estágios 0, I e IIA devem realizar seguimento
clínico a cada 6 meses nos primeiros 5 anos, e após anualmente.
Estágios IIB e IIIA deve-se associar a ultrassonografia de
cadeias linfonodais de drenagem, além do acompanhamento
clínico. Estágios IIC, IIIB, IIIC, IIID e IV ressecado, considera-se a
realização de tomografias a cada 3 a 4 meses ou PET/CT a cada
6 meses nos primeiros 2 anos.
Os pacientes com dois ou mais casos de melanoma na
família, em parentes de primeiro ou segundo graus (na
mesma ramificação), ou aqueles com dois ou mais casos de
melanoma no mesmo indivíduo (melanoma múltiplo primário) e naqueles com presença de um ou mais casos de melanoma associado a um ou mais casos de câncer de pâncreas
na família, são os principais candidatos a serem submetidos a pesquisa de mutações genéticas de predisposição do
melanoma familiar. Esta pesquisa deve ser feita preferencialmente no membro da família que já teve diagnóstico de
câncer, preferencialmente o mais jovem e/ou aquele com
história pessoal e familiar mais forte.l
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Mapeamento corporal total e
dermatoscopia digital
ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA

por Tatiana Blumetti e Elimar Gomes

A

detecção precoce continua sendo o principal mar-

contexto, a avaliação dermatoscópica digital sequencial des-

cador prognóstico do melanoma cutâneo. O uso da

tas lesões melhora a acurácia no diagnóstico em pacientes de

dermatoscopia durante o exame clinico aumentou

alto risco, tanto no diagnóstico precoce de lesões malignas

de maneira significativa a acurácia no seu diagnóstico, tanto

sem critérios dermatoscópicos de melanoma (os “featurelless

reduzindo o número de exéreses desnecessárias de lesões

melanomas”) quanto possibilita a identificação de lesões com

pigmentadas quanto promovendo diagnóstico precoce do

comportamento de risco (que fogem do padrão do paciente ou

tumor com redução sua da morbi-mortalidade. Apesar deste

estão sofrendo modificações dermatoscópicas) em pacientes

grande avanço, em aproximadamente 10% dos casos a der-

com Síndrome do Nevo Atípico. Além da dermatoscopia digi-

matoscopia do melanoma, em seus estágios iniciais, pode ser

tal sequencial, estes pacientes devem ser acompanhados pela

indistinguível de um nevo melanocítico e seu reconhecimento

possibilidade de surgimento de novas lesões melanocíticas

pode tornar-se um desafio na prática clínica, principalmente

malignas (os “melanomas de novo”, que correspondem a apro-

em pacientes de alto risco. Por outro lado, pacientes com ne-

ximadamente 60% dos casos de melanoma). Para esta avalia-

vos atípicos ou síndrome do nevo atípico podem apresentar

ção, associa-se o mapeamento corporal total, que consiste na

múltiplas lesões suspeitas de malignidade e nunca ter um

fotografia digital do corpo do paciente em diferentes posições

melanoma. Esta última situação gera ansiedade na avaliação

para a maior documentação corporal possível. A combinação

clínica isolada destes pacientes e pode determinar múltiplas

das duas técnicas proporciona melhor avaliação das lesões do-

exéreses desnecessárias de lesões benignas. Dentro deste

cumentadas e também é muito útil para o seguimento.

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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do exame de mapeamento corporal total e dermatoscopia

A avaliação por dermatoscopia digital requer treinamen-

digital são:

to específico para a realização do exame, mesmo entre os

1. Pacientes com múltiplos nevos (>50 nevos) que

usuários de dermatoscopia convencional na prática clínica.

apresentem outros riscos para melanoma:

Isto porque há diferença na imagem observada entre a avaliação direta e digital, além da necessidade de experiência

l Antecedente pessoal ou familiar de melanoma;

na interpretação das modificações observadas nas lesões

l Síndrome do Nevo atípico;
l Fototipo baixo (pele clara e olhos claros) e his-

melanocíticas consideradas benignas e suspeitas. Quando

tória de múltiplas queimaduras solares.

bem indicado e executado por dermatologista com experiência, o mapeamento corporal total com dermatoscopia digital

2. Pacientes carreadores de mutações genéticas que

sequencial aumenta a acurácia no diagnóstico precoce do

predisponham ao desenvolvimento de melanoma ou sín-

melanoma e reduzem o número de exéreses desnecessárias

dromes genéticas que aumentem a predisposição para me-

de lesões benignas. As principais indicações para a realização

lanoma (Xeroderma Pigmentoso, Sd. De Gorlin-Goltz, etc.).

3 meses

Paciente masculino, 44 anos com síndrome do nevo atípico e antecedente familiar de melanoma. Iniciou acompanhamento com mapeamento
corporal total e dermatoscopia digital e lesão melanocítica atípica de 2mm apresentou crescimento no follow-up de curto prazo (3 meses),
sendo diagnosticado como melanoma in situ.

Após a realização do primeiro exame, as lesões melanocíti-

3. Novo exame completo em 12 meses: para avaliação e

cas com estruturas dermatoscópicas específicas de melanoma

identificação de lesões novas e alterações à dermatoscopia

são encaminhadas para biopsia excisional. As demais são anali-

de lesões previamente documentadas.

sadas quanto ao seu padrão e presença de estruturas dermatos-

Diferente do protocolo de seguimento habitual, os

cópicas e segue-se um protocolo de seguimento:

pacientes em uso isolado de terapia alvo para melanoma

1. Reavaliação em 3 meses de lesões melanocíticas iso-

avançado devem ser acompanhados por dermatoscopia

ladas atípicas com estruturas dermatoscópicas que indi-

digital mensal nos primeiros 3 meses de início do tra-

quem crescimento e/ou que fujam ao padrão dermatoscópi-

tamento, seguido de seguimento a cada 3 meses, pelo

co do paciente e lesões melanocíticas novas no seguimento

risco aumentado de surgimento de novos melanomas

de dermatoscopia digital anual.

durante a terapia.

2. Reexame completo em 6 meses: para avaliação de
lesões melanocíticas atípicas que podem apresentar crescimento mais lento.
2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Paciente masculino, 49 anos, fotodano importante e múltiplos nevos melanocíticos em tratamento de melanoma metastático
acompanhado com mapeamento corporal total e dermatoscopia sequencial. O primeiro exame (2017) foi realizado no início do tratamento com terapia alvo isolada (dabrafenib), período no qual o paciente apresentou múltiplos novos tumores de origem queratinocítica (verrugas, cistos epidérmicos e carcinoma espinocelular) e um carcinoma basocelular. Com a terapia combinada (dabrafenib/
trametinib), houve estabilização deste quadro e, observamos clareamento de várias lesões melanocíticas (2018). Por progressão da doença, a terapia
alvo foi suspensa e iniciado imunoterapia (ipilimumabe + nivolumabe) com nova mudança na pigmentação e no padrão das lesões melanocíticas
(2019). A avaliação sequencial por dermatoscopia digital permite o seguimento de modificações dermatoscópicas que podem ser esperadas e acompanhadas no paciente em tratamento, evitando exéreses desnecessárias.
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of 99 consecutive primary melanomas. Dermatology Practical &
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diagnóstico do melanoma aumenta com o passar dos anos
de monitoramento.

4. Salerni G., Carrera, C., Lovatto, L., Martí-Laborda, R. M., Isern,

Não recomendamos rotineiramente o seguimento por

G., PALOU, J., et al. (2012). Characterization of 1152 lesions exci-

mapeamento corporal total e dermatoscopia digital de pa-

sed over 10 years using total-body photography and digital derma-

cientes com múltiplos nevos antes da puberdade. Isto deve-

toscopy in the surveillance of patients at high risk for melanoma.
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casos especiais e estes pacientes devem ser acompanhados
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Mapeamento corporal de nevos: indicações
ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA

O

por Renato M. Bakos

exame geral da pele é um pré-requisito indispen-

Levando em consideração que a presença de múltiplos

sável para detecção de melanomas que não são

nevos (RR: 6,89), a presença de nevos atípicos (RR: 6,36),

queixas dos pacientes e que se apresentam à uma

a história familiar ou pessoal de melanoma são fatores

consulta por queixas dermatológicas focais. A inspeção

de risco significativos consagrados, parece que estes se-

de todo tegumento deve ser sempre realizada na rotina,

jam os pacientes que mais se beneficiam do mapeamen-

ao menos anualmente, por dermatologistas, indepen-

to. (6,7) Pacientes com numerosos nevos (> 40 lesões)

dente do motivo que leva o paciente à consulta. Estudo

com outros fatores de risco significativos: histórico de

recente demonstrou que 1 a cada 400 pacientes que se

queimaduras solares ou marcadores de fotoexposição

apresentam a uma unidade de Dermatologia potencial-

crônica (efelides/lentigos múltiplos) também poderiam

mente tem um melanoma na área que não era da queixa

se beneficiar. É possível que outros pacientes com menos

principal da consulta. (1)

nevos, porém que apresentem mutações em CDKN2A,

Entretanto, o exame clínico a olho nu pode não ser sufi-

também devam realizar o exame. Por outro lado, pacien-

ciente para detecção de melanomas, especialmente no ce-

tes com ausência de fatores de risco significativos talvez

nário de pacientes com alto risco para seu desenvolvimen-

se beneficiem pouco, com exceção naqueles onde o com-

to e com múltiplos nevos. Historicamente, as fotografias

ponente de ansiedade possa ser minimizado através do

corporais totais e a dermatoscopia auxiliaram, respectiva-

registro fotográfico.

mente, na detecção de lesões de novo ou na observação de

Todos estudos com coortes significativas de segui-

modificações morfológicas das lesões. Os registros digitais

mento digital realizaram fotografias dermatoscópicas

permitem que estas imagens possam ser comparadas e

apenas em uma parcela dos nevos (média de 12 lesões

desta forma o comportamento dos nevos é observado.(2,3)

por paciente), em geral, lesões com padrão atípico, ou

O mapeamento corporal de nevos, também denominado

seja, maiores, com aspectos pigmentares mais relevantes

método “Em Duas Etapas”, consiste em realizar fotografias

ou com assimetria. (5)

das áreas anatômicas da pele e a seguir realizar imagens

As lesões a serem registradas são selecionadas a par-

dermatoscópicas de nevos melanocíticos. (4) Este modelo

tir de uma avaliação clínica e dermatoscopica preliminar

foi testado em distintas coortes e pode se observar um au-

à captura de imagens. As demais lesões são monitoradas

mento na detecção de melanomas mais finos do que com

através das fotografias corporais totais. Obviamente, por

a dermatoscopia isolada no seguimento de pacientes com

se tratar de um exame dinâmico, novas lesões são incluí-

múltiplos nevos melanocíticos. Particularmente, a técnica

das na análise à medida que demonstram alguma mudan-

é útil para a observação de melanomas que se apresen-

ça ou crescimento. (8,9,10)

tam incipientes no início. Neste caso, um histórico de cada

Considerando que o principal objetivo do mapeamen-

lesão é gerado e o comportamento de crescimento com

to é detectar melanomas iniciais e em fase de crescimen-

características dermatoscópias de atipia são as chaves

to radial, parece razoável realizar o exame com uma pe-

diagnósticas mesmo em lesões pequenas. A proporção de

riodicidade anual considerando os aspectos biológicos

melanomas in situ e microinvasivos detectadas pela técni-

da maioria destas lesões. Casos de maior complexidade

ca é superior ao esperado na população em geral.(5)

podem ser examinados a cada 6 meses. O seguimento a

Alguns tópicos relacionados ao exame ainda são temas

curto prazo (3 meses) é útil para avaliar o desenvolvimen-

de debate. Entre eles, destacam-se os critérios de seleção

to de uma ou poucas lesões, entretanto deve ser utilizado

para sua realização, periodicidade do exame e número de

com cautela, evitando acompanhar lesões com caracterís-

lesões incluídas no registro dermatoscópico.

ticas já suspeitas de melanoma. (8,11) Educação quanto à

Os estudos iniciais foram realizados com pacientes

adesão deve ser oferecida aos pacientes, uma vez que se-

com síndrome do nevo atípico, os quais possuem uma

guimentos com prazos superiores a um ano podem incor-

associação maior com o desenvolvimento do melanoma.

rer em mudanças significativas em determinadas lesões.l
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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,
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Atualização: adjuvância em melanoma
ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA

por João Paulo Lima

Q

uando tratamos pacientes potencialmente curáveis,

têm uma reduzida expectativa de sobrevida em cinco anos,

buscamos aumentar a taxa de cura – desfecho medi-

indo de 87% para estádio IIIA com mínima carga de doença

do pela sobrevida livre de recorrência – e a taxa de

linfonodal a apenas 45% para pacientes estádio IIIC.

sobrevida – desfecho medido pela sobrevida global –, isto

Também é fundamental entender imunoterapia atual.

tudo sem atrapalhar a qualidade de vida da pessoa ou cau-

Por décadas, a única opção de medicação pós-operatória –

sar efeitos colaterais sérios.

terapia adjuvante – foram as interferonas que traziam um

O ano de 2018 confirmou que a relevância da imunote-

benefício clínico marginal a um número restrito de pacientes

rapia e terapia alvo anti-BRAF-MEK na prevenção de recor-

associadas a efeitos colaterais quase que proibitivos para a

rência do melanoma com a publicação e atualização e dados

maioria dos pacientes (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-

de quatro estudos randomizados que testaram imunotera-

med/28692949). Em 2016, houve a atualização final do es-

pia atual e terapia alvo em pacientes com melanoma de alto

tudo prospectivo randomizado EORTC 18071 que comparou

risco. Antes de entrar em detalhes destes quatro estudos,

ipilimumabe, bloqueador CTLA-4, em alta dose (10 mg por

precisamos conceituar “alto risco” e “imunoterapia atual”.

Kg) versus placebo por 3 anos. É interessante notar que este

Alto risco de recidiva é a doença estádio IIC, IIIA com mais de

estudo utilizou placebo como braço controle, uma vez que a

1mm de depósito (alta carga linfonodal), IIIB e IIIC, conforme

interferona dificilmente poderia ser considerado como um

o antigo estadiamento AJCC 7ª edição. Todos estes estádios

real braço controle. No EORTC 18071, fica clara a melhora
em sobrevida global e sobrevida livre de doença trazida pelo
ipilimumabe. Contudo, o perfil de toxicidade do ipilimumabe não foi favorável: 42% dos pacientes apresentaram ao
menos um evento imuno-mediado grave e 1.1% faleceu devido a toxicidaes.( https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
nejmoa1611299) Este perfil de toxicidade justifica o fato da
pouca adesão ao uso de ipilimumabe adjuvante.
Os anticorpos anti-PD-1 (nivolumabe e pembrolizumabe) já haviam se mostrado verdadeiros game changers
no melanoma recidivado e foram trazidos para o cenário de
doença curável. O estudo Keynote-054 testou o pembrolizumabe por 12 meses versus placebo em 1019 pacientes
com melanoma completamente ressecado com estádio IIIA
com depósito linfonodal acima de 1 mm ou IIIB ou IIIC sem
satelitose conforme a 7ª versão do AJCC.( https://www.
nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1802357) Após um seguimento mediano de 15 meses, pembrolizumabe melhorou significativamente a sobrevida livre de recidiva quando
comparado ao placebo, com 75% dos pacientes vivos sem
doença no braço pembrolizumabe e apenas 61% no braço
placebo, com um hazard ratio para morte ou recidiva de
0.54 (P<0.001). A segurança foi esperada, cerca de 7% dos
pacientes em pembrolizumabe apresentaram algum efeito
colateral imune-mediado grave versus 0.6% no placebo
sem ter havido morte por toxicidade.
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francamente superior ao placebo com sobrevida livre de
recidiva após 4 anos de seguimento de 59% para os pacientes sob uso de BRAF-MEK versus 40% no braço placebo. A
toxicidade da combinação foi relevante com 36% dos pacientes tendo tido toxicidade grave enquanto 10% dos
pacientes no braço placebo com uma morte no braço experimental.(

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NE-

JMoa1708539) Apesar da pior toxicidade no braço BRAF-MEK, a qualidade de vida não foi pior do que no braço
placebo, talvez devido a maior taxa de recidiva e seus
problemas no braço placebo.(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/30928620)
Por último, o estudo BRIM-8 testou o anti-BRAF vemurafenibe monoterapia versus placebo em pacientes com
melanoma V600 mutado estádios IIC, IIA, IIB e IIIC. (https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29477665) O estudo foi o
único a incluir pacientes estádio IIC num tratamento contemporâneo. Contudo, a avaliação estatística do estudo
não permite afirmar que os achados são estatisticamente
significativos. Outra crítica é o uso isolado de inibição e BRAF,
quando já sabíamos que a combinação BRAF-MEK é mais efetiva
e tão segura quanto BRAF monoterapia.
Houve mais uma importante atualização em 2018: a adoção
do AJCC 8ª edição. Esta nova edição reorganizou a doença lin-

Já o estudo Checkmate 236 alocou 906 pacientes para

fonodal (estadio III) e estádio IV. A principal pergunta que deve-

uso por 12 meses ou do anticorpo anti-PD-1 nivolumabe ou

mos nos fazer ao lidar com paciente potencialmente curável é:

ipilimumabe. Este estudo teve critérios distintos do estudo

os resultados destes 4 estudos escritos, pensados e organizados

com pembrolizumabe: o braço comparador foi o ipilumu-

dentro do AJCC 7ª edição ainda valem para o AJCC 8ª edição?

mabe e incluía pacientes AJCC 7ª edição IIIB, IIC e estádio IV

As reavaliações confirmam que sim (https://ascopubs.org/doi/

sem sinal de doença após ressecção completa. A atualização

abs/10.1200/JCO.2018.36.15_suppl.9591)

com 24 meses de seguimento apresentada na ASCO 2018

Os estudos apresentados ao longo de 2018 confirmam

mostrou superioridade do nivolumabe versus ipilimumabe

as terapias anti-PD-1e BRAF-MEK como opções muito efica-

em sobrevida livre de recorrência ou morte: 62.6% e 50.1%

zes para o melanoma operado. O futuro próximo nos reserva

respectivamente com um hazard ratio de 0.66 (P<0.0001).

muitas novidades: os dados definitivos em sobrevida glo-

(https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2018.36.15_su-

bal, já que o seguimento ainda é curto em todos estes estu-

ppl.9502) A segurança também favoreceu fortemente o

dos. Mais ainda: novos estudos em neoadjuvância mostram

nivolumabe com 14% dos pacientes apresentando alguma

dados preliminares muito promissores que podem mais uma

toxicidade grave ligada ao nivolumabe versus 45% dos pa-

vez revolucionar o prognóstico e tratamento do melanoma! l

cientes em ipilimumabe (P<0.001)
Houve outra importante atualização na adjuvância além

João Paulo Lima

da imunoterapia: a terapia combinada BRAF-MEK. O estudo
COMBI-AD randomizou 870 pacientes com melanoma com

Oncologista clínico do Centro de Referência em Tumo-

mutação no locus V600 do gene BRAF estádio IIIA com alta

res Cutâneos do AC Camargo Cancer Center, Coordenador

carga linfonodal, IIIB ou IIIC para uso diário pós-operatório

científico da Unidade de Pesquisa Clínica do AC Camargo.

de dabrafenibe 150mg duas vezes ao dia associado a trame-

Ex-senior clinical fellow da Drug Development Unit &

tinibe 2md uma vez ao versus placebos.(https://ascopubs.

Melanoma Unit do Royal Marsden Hospital & The instutite

org/doi/full/10.1200/JCO.18.01219) Esta combinação foi

of Cancer Research.
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Ombudsman

I

por Francisco Belfort

niciamos as reuniões de 2019 com um evento de altíssimo ní-

Também na linha de educação e orientação junto ao públi-

vel realizado no dia 09 de fevereiro, em que foram discutidos

co leigo, acontecerá este ano a ação GBM E SESCOOP JUNTOS,

diferentes temas relativos a “Prevenção do Câncer da Pele”.

na “Agrishow” 2019, onde se esperam mais de 150.000 pes-

Todas as palestras foram excelentes e fizemos a proposta

soas nessa que é a maior feira do Brasil do setor agropecuário.

para que fossem gravadas todas as reuniões pois não se pode

Com certeza, essa ação será efetiva e deverá se repetir nos

perder material tão valioso. A filmagem desses eventos pode-

próximos anos, graças à visão corporativa e empreendedora

ria ser posteriormente editada e transformada num magnífico

do presidente.

acervo para orientação e consulta de todos nós.

A 13ª. Conferência Brasileira de Melanoma está se aproxi-

Dando seguimento ao cronograma planejado pela direto-

mando, com uma agenda científica de qualidade indiscutível,

ria, na sequência de temas do GBM Itinerante, será abordado

e certamente será mais um evento marcante na vida do GBM.

o “Câncer de Pele Não Melanoma”. Com certeza, teremos ou-

Um detalhe que vale comentar em nosso boletim é que

tro conjunto de discussões de primeira linha e gostaria que a

nesses últimos anos, há um número cada vez maior de publi-

diretoria colocasse em prática a sugestão de guardarmos es-

cações científicas em revistas indexadas e de grande reper-

sas riquezas da maneira mais adequada possível, quem sabe

cussão, por vários membros do GBM. Para evitar injustiças,

iniciando o ciclo de reuniões gravadas e/ou filmadas. Acredito

não citarei ninguém de modo específico, mas faço questão de

que esse é um investimento perfeitamente viável dentro da

cumprimentar a todos os autores pelo magnífico desempenho

receita existente na tesouraria do GBM.

e divulgação de conhecimento.

Aproveitando o tema câncer de pele não melanoma, quero

Ainda dentro do tema de publicações, após décadas de mí-

comentar o seguinte: é óbvio que todos que fazem parte do GBM

nimas opções para pacientes com melanoma de alto risco, re-

conhecem, estudam e tratam outros tipos de câncer de pele, po-

cente desenvolvimento em terapia adjuvante e mesmo neoad-

rém (em tudo na vida há um porém), gostaria de lembrar quanta

juvante tem mudado o padrão de conduta para esses pacientes.

oposição ocorreu no início da nossa associação, por razões pura-

O questionamento que faço é se não estamos acreditando

mente de dificuldade de entendimento de membros das diver-

demais nesses estudos com resultados bons em termos de

sas entidades coirmãs. Como nesses últimos tempos, com o sur-

sobrevida livre de recaída, mas com análise de sobrevida glo-

gimento de novas drogas para tratamento de tumores cutâneos

bal bastante incipiente? Acrescento que não temos até agora

diversos do melanoma, algumas entidades procuraram o GBM

mecanismos de identificar aqueles pacientes que realmente

por reconhecerem a efetividade e seriedade de nosso trabalho,

mereçam uma terapia adjuvante, que não é absolutamente

fica aqui o alerta para que todos os próximos passos sejam ana-

isenta de efeitos colaterais, muitas vezes extremamente da-

lisados com muito carinho pelos que continuarem na direção de

nosos e irreversíveis, apesar dos diferentes nomogramas e

nosso GBM: expandir para outras neoplasias além do melanoma?

modelos preditivos publicados. Qual será aquele paciente

Se assim for o desejo da maioria, que essas outras neoplasias se-

de alto risco que evoluiria bem por sua biologia natural, in-

jam tão bem abordadas como tem sido o melanoma!

dependentemente de qualquer terapia ou aquele que evo-

Uma das significativas propostas da atual diretoria, deno-

luiria bem às custas de alguma terapia adjuvante? Será que

minada ORIENTAÇÕES DO GBM, está em fase final de revisão

estamos todos corretos nessa nova etapa de tratamento dos

e em breve estará ao alcance de todos, tentando uniformizar e

pacientes com melanoma cutâneo? Tomara que sim, mas, sin-

otimizar as condutas em melanoma.

ceramente, após uma longa existência atuando nessa área,

JUNTOS CONTRA O MELANOMA segue de vento em popa,

me dou o direito de fazer esse questionamento.

procurando orientar profissionais que têm atuação constante e

Uma vez mais, encerro com esta frase que estará sempre

direta com a pele de eventuais pacientes e que podem ajudar

presente em nossa coluna: estamos abertos à sugestões e crí-

em muito na suspeição e reconhecimento de lesões precoces.

ticas construtivas, sempre bem-vindas. l
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13ª CBM: Florianópolis entra nos últimos
preparativos para receber congressistas e
palestrantes do mundo inteiro

E

stá chegando o principal encontro científico do GBM: a

cional de Rosário, na Argentina, e o Dr. Rogério Izar Neves,

Conferência Brasileira sobre Melanoma (CBM). Este ano

professor de medicina, cirurgia e farmacologia em Hershey,

marca a 13ª edição do evento, que acontecerá nos dias

na Pensilvânia.

1, 2 e 3 de agosto. E o local escolhido é uma atração à parte: a

O 1º dia de evento será dedicado aos cursos pré-confe-

13ª CBM desembarca no premiado resort Costão do Santinho,

rência. Ao todo, cinco cursos teóricos serão ministrados ao

em Florianópolis.

longo do dia. Já nos dois dias seguintes, serão mais de 20

A escolha não poderia ser melhor. O paradisíaco local é

horas palestras sobre temas relevantes como dermatoscopia,

ideal para centenas de médicos de todo o Brasil trocarem ex-

tratamentos adjuvantes, cirurgia oncológica, panorama da

periências, se atualizarem e interagirem com colegas. Além

doença no Brasil, entre outros assuntos de suma importância.

disso, os participantes e seus familiares poderão desfrutar de

Também haverá apresentação de trabalhos científicos

um visual deslumbrante e uma estrutura de primeiro mundo

nas categorias “Trabalho de investigação (clínica, epidemio-

nos momentos de folga.

lógica ou laboratorial)” e “Relato de caso ou série de casos

Ao todo, serão três dias de imersão em aulas e palestras

inusitados”. Os trabalhos poderão ser inscritos eletronica-

com convidados de renome nacional e internacional. Dentre

mente até o dia 30 de maio.

os palestrantes reconhecidos mundialmente estão o Dr. Axel

A 13ª Conferência Brasileira sobre Melanoma prome-

Hauschild, professor e chefe do Centro Interdisciplinar de

te ser uma das maiores edições de todos os tempos. A úl-

Câncer de Pele do Departamento de Dermatologia do Hos-

tima CBM foi realizada em 2017, na cidade de São Paulo,

pital Universitário Schleswig-Holstein, em Kiel, na Alemanha,

e reuniu 800 médicos. Para saber a programação da 13ª

o holandês Dr. Alexander van Akkooi, médico cirurgião onco-

CBM e se inscrever, acesse o site do evento: www.gbm.

logista especializado em melanoma e sarcoma, o Dr. Gabriel

org.br/melanoma2019. Associados do GBM têm acesso a

Salerni, especialista em Dermatologia da Universidade Na-

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

2º SEMESTRE 2019
21 / SET | SIMPÓSIO LOCAL

| CAMPO GRANDE (MS)

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)

14 / DEZ | REUNIÃO CIENTÍFICA GBM

| SÃO PAULO (SP)
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