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Editorial
por João Pedreira Duprat Neto

T

ambém no boletim, mais um ciclo vai se fechando.

o quanto temos a ganhar com isso. Agora que nosso grupo

Muitas mudanças no Grupo, sempre visando o melhor,

está sólido, porque não focarmos nisso? Nosso futuro pre-

com presidentes sempre ativos e marcantes. Mas, no

sidente tem grande aceitação na América do Sul, fala espa-

boletim, tivemos uma das maiores alterações, que foi a mu-

nhol muito bem e sugiro darmos mais atenção a estes fatos.

dança para o formato digital. Atitude ousada, mas que nos

Esta foi a parte que me coube, como organizador do boletim:

permitiu investir mais em pontos que fortaleceram o Grupo,

como parte da diretoria, gostaria de incentivar isso.

sem diminuir a importância da publicação. Este novo forma-

Também nesta edição, a Dra. Ana Sortino mostra uma

to nos possibilitou mais liberdade de espaço, uma vez que o

visão sobre o microdiagnóstico de melanomas, uma traje-

número de páginas não será mais tão limitante.

tória de vida e de amor ao que faz e uma análise do tema.

Neste número, temos a participação especial do Dr.

Além disso, o Dr. Mauro Enokihara fala sobre um tema que,

Gaston Galimberti. Pude apreciar sua aula sobre a técnica

para mim, é sempre difícil - as melanoníquias.

do spaguetti, com dicas práticas importantes, e pensei o
quanto já tentamos expandir nossa relação sulamericana e

Obrigado e boa sorte à nova diretoria!
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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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Uma nova jornada se inicia
PALAVRA DO PRESIDENTE (2017/2019)

E

por Flávio Cavarsan

ncerro minha participação nessa coluna, como presi-

com isso, além de alinhar ao conceito de sustentabilidade

dente do GBM, com muita satisfação de ter servido

atual, propiciou economias substanciais aos nossos cofres,

ao grupo nestes dois anos de muito trabalho, incorpo-

com aumento de conteúdo científico;
8) O sonho antigo dos nossos fundadores se materializou

rando o verdadeiro espírito de equipe, que foi fundamen-

através do “MANUAL DE RECOMENDAÇÕES EM MELANO-

tal para as conquistas alcançadas.
Aliás, as nossas vitórias foram fundamentais para o en-

MA DO GBM”, com 15 tópicos de atualidades no manejo da

grandecimento do GBM, mantendo uma tradição de ges-

doença de forma prática e direta, tornando-se leitura obri-

tões passadas que procuraram sempre elevar-nos à um

gatória para os interessados nesta patologia;
9) O tão esperado artigo científico do banco de dados do

degrau acima, na busca de melhorias e consolidação dos

GBM está pronto e em submissão na revista “CÂNCER”;

nossos princípios basilares.
Nosso planejamento estratégico na primeira reunião de

10) Apesar de não estar em nosso planejamento inicial,

diretoria, em setembro de 2017, na cidade de Valinhos (SP),

fomos motivados pela demanda e executamos a “CARTI-

foi superado em todos os quesitos apresentados, graças ao

LHA DE MANEJO DO CEC AVANÇADO DE PELE” e a “CARTI-

empenho e determinação do nosso time de diretores e co-

LHA PRÁTICA EM MELANOMA”;
11) Outra ferramenta importante de educação médica

missões, em ações como:

continuada, criada em nossa gestão, foram os cursos onli-

1) Obtenção do registro de marcas e patentes do nome

ne de atualizações (4-5 módulos em cada curso, com 20-25

GRUPO BRASILEIRO DE MELANOMA;

minutos cada módulo) em diversos temas, como:

2) Aumento do número de associados de 911 (2017)
para 1.363 (julho/2019), graças a nova política de adim-

- Fotoproteção no câncer de pele;

plência “pay per use”, com incremento de 49,7% do nosso

- Câncer de pele não melanoma;

quadro em 2 anos;

- Avanços no tratamento adjuvante do melanoma;
- Melanoma avançado;

3) Realização de 14 simpósios locais do GBM (dois a mais
que o planejado), cinco simpósios regionais (um em cada

- Carcinomas de células de Merkel;

região do país) e oito reuniões científicas em São Paulo, in-

- Eventos adversos em imunoterapia;

tercalando e envolvendo os principais serviços da cidade

- Avanços no tratamento do CEC de pele.

em temas diversos relacionados ao câncer de pele, como:

12) Mantivemos e aprimoramos as redes sociais do GBM,

Melanoma desmoplásico, Melanoma in situ, Melanoma de

através do Facebook (impressões totais: 1.206.594) e do

mucosas, Melanoma acral/lentiginoso, Melanoma – reali-

Instagram (engajamentos na rede: 6.572);

dade Brasil, Prevenção do câncer de pele, Câncer de pele

13) As ações de prevenções do GBM estiveram em alta

não melanoma e UPtoDate em melanoma nos últimos dois

no período, tanto no JUNTOS CONTRA O MELANOMA, com

anos (patologia, dermatologia, cirurgia e tratamento sistê-

mais de 1.200 profissionais treinados em São Paulo, Sal-

mico). Estivemos em 16 estados brasileiros e no Distrito

vador, Goiânia e Florianópolis, quanto com O MELANOMA

Federal, com mais de 1.800 participantes;

PROTEJA-SE, nas praias do sul do país, na ação global contra

4) Prometemos estabelecer parcerias internacionais e

o câncer na Avenida Paulista, em São Paulo, e numa parce-

elas vieram em grande estilo, com o HOTMELANOMA, em

ria inédita com a AGRISHOW (a maior feira agropecuária da

Salvador, em outubro de 2018, com 150 participantes, e

América Latina), em Ribeirão Preto;
14) Apesar de todos os projetos planejados e executa-

com o simpósio internacional da MELANOMA WORLD SO-

dos, demandando um alto investimento aplicado, obtive-

CIETY, em agosto de 2018, com 535 participantes;
5) Foi solicitado ao GBM apoio oficial à importantes

mos um resultado financeiro importante (triplicamos os

eventos (13 no período), explicitando a relevância do GBM

ativos em relação a 2017), possibilitando tranquilidade e

frente às diversas sociedades;

sustentabilidade para os projetos da futura gestão;
15) Finalizamos a nossa gestão com mais um sonho rea-

6) Criação e aprimoramento do nosso primeiro aplicativo

lizado, que foi a aquisição, quitação e o registro da sede do

como ferramenta de uso diário;

GBM, na Rua Augusta número 101, na cidade de São Paulo,

7) Revista “MELANOMA” do GBM passou a ser digital e,
3
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presenteando todos os associados com a casa do GBM que,

13ª CONFERÊNCIA BRASILEIRA SOBRE MELANOMA, na ci-

se Deus quiser, será muito mais que um local administrati-

dade de Florianópolis (SC), no mês de agosto de 2019, tes-

vo do grupo. Será o local de encontro, estudo e confrater-

temunhada como uma das melhores de todos os tempos,

nização dos nossos associados.

por mais de 500 congressistas, em um local super aprazí-

Enfim, encerramos a nossa participação com muita ale-

vel, com aulas de nível internacional por palestrantes na-

gria e esperança pela eleição por aclamação do novo presi-

cionais e estrangeiros, e atendimento impecável, elevando

dente, Dr. Rafael Schmerling, primeiro oncologista clínico

o conceito do GBM perante todos os envolvidos.

a presidir o nosso grupo, contando com 98,8% de aprova-

Me despeço de todos vocês (fornecedores, parceiros, as-

ção, que já começou acertando ao compor uma diretoria de

sociados e prestadores) com a certeza que dei o máximo

abnegados e apaixonados pelo GBM para traçarem o desti-

que consegui ao GBM, com o compromisso de servir a ele,

no do grupo nos próximos dois anos.

e não me servir dele.

Por último e não menos importante, reservei este pará-

Para os meus irmãos de diretoria, digo que “A vida me en-

grafo para aplaudir de pé o Dr. Luiz Fernando Kopke e sua

sinou a dizer adeus às pessoas que amo, sem jamais me afas-

esposa, Dra. Silvia, que realizaram com extremo louvor a

tar delas, pois estarão sempre cravadas no meu coração”. l

Foram realizados
O Facebook teve
e o INSTAGRAM teve
6.572 engajamentos
na rede
A 13ª Conferência
Brasileira sobre
Melanoma contou
com mais de

congressistas

impressões
totais;

Simpósios locais e
5 simpósios regionais
(1 em cada região do país)

O número
de associados
aumentou de
911 (em 2017) para

em
julho/2019

Dentre as parcerias
internacionais, o
Hotmelanoma teve
e o Melanoma
World Society teve

participantes

participantes
O GBM esteve
presente em
estados brasileiros
e no DF com mais de
1.800 participantes

O manual de recomendações
em melanoma do GBM possui

tópicos de atualidades
no manejo da doença de
forma prática e direta;
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O melanoma pode ser micro?
ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA

por Dra. Ana Maria Sortino

C

om o passar dos anos filosofamos mais, mentes bri-

surgiram “de novo”, com um tempo médio de duração de 6,6

lhantes nos emprestam ideias. Recentemente assisti

anos até o diagnóstico.1

no YouTube a uma entrevista com o sociólogo e filó-

No ano seguinte, Alexander Breslow iniciou um artigo com

sofo Zygmunt Bauman, sobre a liquidez e incrível velocida-

a frase: “O melanoma cutâneo é uma lesão imprevisível”.

de do mundo atual.

Ele sentenciou: “Uma possível razão para a falta de confia-

Essas linhas são dedicadas aos sócios do Grupo Brasileiro

bilidade do tamanho do tumor, na estimativa do prognósti-

de Melanoma (GBM). Portanto, nada poderia ser mais lógi-

co, pode ser que os estudos até o momento consideraram

co e moderno do que dar um Google na palavra “melano-

o tamanho em apenas duas dimensões e negligenciaram o

ma”. Confesso ter ficado surpresa quando, diante dos meus

volume do tumor”. Neste estudo, tanto a espessura tumoral

olhos, surgiram 31.200.000 ocorrências em apenas 0,41 de

dos melanomas analisados, como também os diâmetros das

segundo. Fiquei me perguntando: será que esses milhões de

lesões tiveram valor prognóstico. Há meio século, Breslow

resultados são mesmo de boa qualidade, ou em sua maior

deixou sua sólida marca na classificação do melanoma, com

parte seriam dados confusos, imprecisos?

base na espessura da lesão primária (Índice de Breslow).2

Somos sócios de diferentes especialidades e gerações,

Nessa minha busca veloz encontrei um artigo interessan-

com visões diversas. Parei um minuto e resolvi buscar mi-

tíssimo, que aponta exatamente para esse futuro vislumbra-

nhas pastas, acreditem, com artigos impressos sobre mela-

do por Breslow. Graças às tecnologias digitais de imagens

noma, que li nos tempos do meu curso de Mestrado. Para

e aos supercomputadores, está em desenvolvimento uma

minha felicidade, constatei que há exatamente 50 anos

ferramenta para o prognóstico dos melanomas cutâneos ba-

Clark et al. descreveram a histogênese e o comportamento

seado no cálculo da área tumoral microscópica.3

biológico dos melanomas cutâneos, postulando que o nível

Aprofundei-me no universo do melanoma a partir de 2001,

de invasão tumoral poderia indicar o prognóstico. Mais in-

com os estudos epidemiológicos que participei. Amo núme-

crível ainda, os autores já haviam identificado que a maioria

ros e preciso citar aqui as estimativas mais recentes. Segundo

dos melanomas do estudo era proveniente de lesões que

o The Global Cancer Observatory, para o ano de 2018, a popu-

Figura 1: Lesão de pequeno diâmetro (0,3 x 0,2mm). Na dermatoscopia há rede pigmentar atípica e glóbulos irregulares
na periferia. Melanoma in situ, tipo lentiginoso. Não detectado nevo pré-existente. Lesão “de novo”.
5
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Figura 2: Lesão de pequeno diâmetro (0,4 x 0,3mm). Na dermatoscopia visualiza-se centro castanho homogêneo, com
vasos em ponto e glóbulos irregulares e pseudópodes na periferia. Melanoma, tipo extensivo superficial; fase de crescimento vertical (Clark III e Espessura de Breslow: 0,4mm). Não detectado nevo pré-existente. Lesão “de novo”.

lação brasileira era de 210.867.959 habitantes, com 559.371

de melhorarmos a identificação dos melanomas incógnitos,

novos casos de câncer e 243.588 óbitos. No Brasil, o mela-

que são potencialmente mais perigosos por conta de seu

noma foi o vigésimo tumor, com 7.407 novos casos e 2.078

diagnóstico tardio, tais como, por exemplo, os melanomas

óbitos naquele ano. O coeficiente padronizado médio de

amelanóticos, melanomas nodulares, melanomas desmo-

incidência foi de 2,8 casos por 100 mil pessoas-ano (ambos

plásicos, melanomas de mucosa, melanomas acrais, entre

os sexos e todas as idades), bastante próximo da incidência

outros. Estima-se que 20% dos melanomas escapam o diag-

mundial de 3,1 casos por 100 mil pessoas-ano.4

nóstico clínico. Temos ainda mais dificuldade em identifi-

O melanoma, na sua grande maioria, mostra “sinais” na

cá-los nos estágios iniciais. São necessários esforços para

pele que permitem o diagnóstico precoce. Segundo a Ameri-

o diagnóstico precoce, clínico e dermatoscópico, dessas le-

can Cancer Society, no período de 2008 a 2014, a sobrevida

sões.7,8 Vide os casos de melanoma nas figuras 1, 2, 3 e 4.

de melanoma para tumores localizados foi de 99%, caindo

Para pacientes de alto risco, é fundamental o exame clí-

para 63% nos tumores regionais e 20% na doença metastáti-

nico de toda a pele, couro cabeludo e mucosas, associado

ca.5 Hoje há uma indiscutível melhora do diagnóstico inicial,

às fotos de corpo total e ao mapeamento digital seriado

com detecção de melanomas mais finos. Contudo, o núme-

dos nevos, pois além da identificação de lesões “de novo”,

ro de pessoas vivendo com história pessoal de melanoma é

facilita a visualização de alterações e/ou crescimento de

significativo. Esses pacientes necessitam de um acompanha-

lesões malignas incógnitas.

mento clínico que aborde a possibilidade de novos melano-

Adicionalmente, os exames de imagens in vivo, como o

mas primários, que nem sempre são diagnosticados em está-

ultrassom de alta frequência, a microscopia confocal por

gios iniciais e acabam por mudar o prognóstico.

reflectância a laser, a tomografia de coerência óptica, en-

As técnicas não invasivas de auxílio diagnóstico têm na

tre outros, ganham mais espaço a cada dia, com o intuito

dermatoscopia seu pilar, em razão de padrões e estruturas

de melhorarmos o diagnóstico precoce das lesões, das re-

dermatoscópicas bastante estudadas, validadas pela litera-

cidivas tumorais e de novos tumores primários.

tura e amplamente divulgadas em todo o mundo.6 O derma-

Nos últimos tempos, venho sendo questionada com

toscópio já pode ser considerado o “estetoscópio” do der-

uma certa frequência, sobre supostos “micromelanomas”.

matologista e os colegas cirurgiões e oncologistas mostram

Inicialmente pareceu-me curioso e compreensível esse

cada vez mais interesse pela técnica.

atual êxtase em diagnosticar melanomas menores do que

A literatura é bastante clara com relação à necessidade

dois milímetros.
6
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Figura 3: Lesão plana, não-palpável
(8mm de diâmetro). Dermatoscopia de
padrão homogêneo castanho claro e
pontos acinzentados focais e periféricos.
Melanoma in situ, tipo lentiginoso. Associado a Nevo Melanocítico Composto.

Ao fazer uma nova busca, dessa vez no PubMed e com a

entre as lesões maiores quando comparadas com as de pe-

palavra-chave “micromelanomas”, encontrei dois relatos de

queno diâmetro. Na série estudada, essas últimas apresen-

caso, um pôster em congresso e somente um artigo numa

taram predominantemente uma rede pigmentar atípica e

revista de impacto. Seidenari et al. consideraram como

pigmentação irregular. Importante notar que não houve di-

micromelanomas as lesões menores do que 4 milímetros,

ferença do aspecto clínico e dos padrões dermatoscópicos

medidas digitalmente. Foram analisadas imagens dermatos-

entre os pequenos melanomas in situ e invasivos.9

cópicas de 482 melanomas, encontrando apenas 22 lesões

Neste atual mundo líquido e cheio de conflitos de interes-

que cumpriam o critério de melanomas de pequeno diâme-

ses, declaro a minha paixão pela dermatoscopia, meu mer-

tro, isto é, 5% dos melanomas da série analisada, sendo 12

gulho no mundo da microscopia confocal por reflectância a

(3%) melanomas in situ e 10 (2%) melanomas invasivos,

laser e minha verdadeira fascinação pelo diagnóstico preco-

com a espessura de Breslow entre 0,2 a 2mm. O ponto alto

ce, não só do melanoma, mas também de todos os cânceres

do estudo são as diferenças dos padrões dermatoscópicos

da pele. Essa minha paixão me deu coragem para alertar que

Figura 4: Lesão em placa, palpável (21 x 17mm). Na dermatoscopia presença de áreas com padrão indeterminado, centro com granulação acinzentada fina e envolto por vasos polimórficos. Melanoma, tipo extensivo superficial; fase de
crescimento vertical (Clark III e Espessura de Breslow: 0,6mm). Não detectado nevo pré-existente. Lesão “de novo”.
7
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a imensidão de informações desencontradas, sobre melano-

caprichosos quanto imprevisíveis; que, se negligenciados,

mas e cânceres da pele online, gera muitas dúvidas e leva a

levam a resultados devastadores.

compreensões equivocadas e perigosas.

Na língua portuguesa, o uso de um diminutivo é muitas

Somos um grupo unido, com base científica sólida, e é

vezes utilizado para amenizar o peso do risco. O melano-

nosso dever passarmos mensagens claras aos nossos co-

ma, mesmo quando de pequeno diâmetro, tem potencial de

legas médicos e pacientes. Independente do tamanho,

invadir, causar metástases e levar ao óbito. Os melanomas

câncer da pele é sério! Os melanomas são tumores tão

nunca deveriam ser chamados de “micro”. l

8
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Lentigo maligno - Como trato?
ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA

A

por Dra. Gaston Galimberti

cirurgia continua sendo o padrão ouro para o tra-

espaguete e esse setor comprometido é analisado nova-

tamento do melanoma. As margens convencionais

mente por congelamento;

apresentam taxas de recidiva local muito baixas,

9. Redigite o paciente na sala de cirurgia e uma nova

exceto no lentigo maligno onde, segundo vários relatos,

tomada é feita na área comprometida.

estima-se entre 6 a 20%.

Esta nova etapa é deixada à espera do resultado por

A cirurgia micrográfica de Mohs oferece a possibilidade

congelamento, em solução fisiológica;

de estudar 100% das margens. A controvérsia do uso des-

10. Se as margens são negativas, o segundo espaguete é

ta técnica no lentigo maligno baseia-se na dificuldade de

tomado e a tinta é posicionada no interior do fixador Bou-

detectar melanócitos atípicos isolados de maneira correta
nos cortes congelantes. O valor dos melanócitos atípicos
isolados é controverso no lentigo maligno.
A imunohistoquímica oferece uma maior precisão e
uma solução para essa controvérsia. Embora 90% dos cirurgiões de Mohs entrevistados sejam a favor de seu uso,
menos de 20% deles o utilizam frequentemente em seu
preparo por congelamento.
Todos os pacientes diagnosticados com lentigo maligno
no Serviço de Dermatologia do Hospital Italiano, são encaminhados ao centro de câncer de pele para realização
da cirurgia micrográfica de Mohs.
As diferenças com a técnica convencional são as seguintes:
1. A margem do tumor clínico é marcada dermatoscopi-

FOTO 1. Lentigo maligno en la frente. Se evidencian los 3 cír-

camente 3 mm mais. Se a lesão for maior que 20 mm, essa

culos concéntricos al tumor y las marcas de referencia. De esto

margem inicial é maior;

se obtienen 2 (dos) spaguettis. El interno será estudiado por

2. Três circunferências são feitas ao tumor, com uma

congelación y el externo por diferido con inclusión en parafina.

espessura de 2 a 3 mm cada. Duas tiras ou espaguetes são
assim obtidos;
3. A peça extraída é orientada e pontos contínuos são
adicionados e cobertos com um curativo. O paciente
aguarda pelo resultado na sala de espera;
4. No laboratório, os dois espaguetes terminam de se dividir. O mais próximo do tumor e o mais distante;
5. As peças são orientadas e preparadas para congelar o
espaguete mais próximo do tumor. O rosto a ser analisado
é sempre o externo de cada espaguete;
6. O estudo histológico das margens externas do
primeiro espaguete é analisado por congelamento e
coloração com hematoxilina e eosina. Nós não realizamos
imuno-histoquímica;
FOTO 2. Lentigo maligno en la frente. Se evidencian los 3 círculos

7. O segundo espaguete é deixado orientado e com solu-

concéntricos al tumor y las marcas de referencia. De esto se obtie-

ção fisiológica, aguardando o resultado por congelamento;

nen 2 (dos) spaguettis. El interno será estudiado por congelación y

8. Se uma das margens for positiva, pegue o segundo

el externo por diferido con inclusión en parafina.
10
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in utilizado (uma mistura fixante, inicialmente descrita por
Andre Pol Bouin no final do século XIX. Ela é amplamente
usada na histologia de tecidos incluídos em parafina), que
garante a fixação da tinta chinesa. O patologista recebe a
amostra e analisa com cortes longitudinais todo o epitélio
mais externo (aquele que não possui tinta chinesa). Em 48
horas, o resultado é obtido por estudo diferido.
Quando o resultado negativo é confirmado em estudo
de parafina, o paciente é citado e realiza-se a completa
excisão do tumor que, posteriormente, será analisado. l

FOTO 4. Se marca con tinta china (nanquim) la cara interna del
epitelio. Esto lo realizamos para que el estudio por diferido sea
realizado en el epitelio EXTERNO.

FOTO 3. Al escindir los márgenes se realiza una sutura con puntos

FOTO 5. SE COLOCA fijador de tinta china (nanquim) FIJADOR DE

externos continuos esperando el resultado del estudio por conge-

BOUIN sobre los spaguetti antes de ser colocados en solución con

lación del espagueti mas próximo al tumor. El segundo será envia-

formol para luego ser procesados en parafina.

do a anatomía patológica para estudio por diferido en parafina.
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Melanoníquias longitudinais
ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA

por Marina Zoéga Hayashida
Mauro Yoshiaki Enokihara

M

elanoníquia é o nome dado a qualquer pigmentação

ungueal proximal, distal e/ou lateral, chamada de sinal de

de coloração variando de marrom clara a enegrecida

Hutchinson.1,5 Deve-se atentar ao sinal do pseudo-Hut-

na unha. Pode ser secundária a infecções fúngicas ou

chinson, que pode ocorrer na doença de Bowen ungueal

bacterianas, pigmentação exógena por tabaco, medicamentos

e nos casos em que o pigmento é visto por transparência

e às vezes até mesmo hematomas subungueais.1 Quando este

através sobre a cutícula.6,7

pigmento está disposto longitudinalmente na lâmina ungueal,

A dermatoscopia da lâmina ungueal deve ser utilizada de

é chamado de melanoníquia longitudinal (ML) e ocorre devido

rotina para avaliação das ML, já que auxilia na distinção das

ao aumento da produção de melanina na matriz ungueal.2 A

causas e evita muitas vezes biópsias desnecessárias.8 Nes-

ML pode estar presente em apenas um dígito ou vários dígitos,

ta análise, é importante seguir três passos: estabelecer se o

tanto dos quirodáctilos quanto pododáctilos.

pigmento é melanina ou não; determinar se a melanina está

A ML muitas vezes é um desafio diagnóstico, já que pode

presente por ativação melanocítica ou proliferação melano-

ter diferentes significados. A etiologia da ML pode ser dividi-

cítica; e no caso de proliferação, determinar se é benigna

da didaticamente em duas categorias: ativação melanocítica

ou maligna.8 O uso do gel para realização desta análise é

e proliferação melanocítica.3 Dentre as ativações melanocíti-

fundamental, já que ele aumenta a visibilidade do pigmento

cas, destacam-se a pigmentação racial, doenças inflamatórias

através da lâmina ungueal.

ungueais e traumas. Já no segundo grupo de proliferação me-

A dermatoscopia intraoperatória com exposição da ma-

lanocítica, encontramos principalmente como causa nevos,

triz ungueal foi demonstrada por Hirata et al.9,10, e auxilia

lentigos e melanomas. Deste modo, é de suma importância

muito na distinção intraoperatória do melanoma ungueal

o conhecimento sobre as causas, formas de diagnóstico e

de outras meloníquias benignas. Por meio dela, foi pos-

quando indicar biópsia da matriz ungueal para diferenciação

sível definir quatro padrões dermatoscópicos: padrão

entre um possível melanoma das lesões benignas.

acinzentado regular, comum das hipermelanoses, padrão

O diagnóstico da ML é baseado na história clínica, no exa-

marrom regular, típico das hiperplasias melanocíticas be-

me físico com a onicoscopia e na regra do ABCDEFF. Na histó-

nignas, padrão marrom regular com glóbulos ou “blotch”,

ria clínica, a idade do paciente é fator muito importante a ser

presente nos nevos melanocíticos, e padrão irregular, mais

considerado, já que a ML causada por melanoma em crianças

frequente no melanoma. A limitação desta técnica encon-

é extremamente rara, sendo muito mais comum nesta faixa

tra-se no fato de ser intraoperatória, não sendo aplicado a

etária os nevos na matriz ungueal.3,4 O tempo de aparecimen-

todos os casos de ML.

to da ML e alterações percebidas pelo paciente neste período

A regra do ABCDEF foi proposta por Levit et al.11 para fa-

também são fatores muito importantes, já que o aparecimen-

cilitar a avaliação e seguimento clínico do paciente com ML.

to recente da ML numa unha previamente sem pigmento e o

A letra A significa “age” (idade), já que o melanoma ungueal

alargamento da ML percebida são muito preocupantes.

tem pico de incidência entre a quinta e a sétima décadas

No exame físico, a presença de ML em múltiplos dígitos

de vida; a letra B significa variação de bordas, melanoníquia

nos pacientes de fototipos mais altos direciona para o diag-

de 3mm de diâmetro ou maior (“breadth”) e coloração mar-

nóstico de ativação melanocítica racial. Alguns sinais de

rom a preta (“brown-to-black”); o C significa “change”, ou

alarme ao examinar um paciente devem sempre ser lem-

seja, avaliação da mudança e alteração ao longo do tempo;

brados, como pigmentação heterogênea tanto longitudi-

a letra D é de dígito, sendo que o melanoma ungueal afeta

nal como transversalmente, formando bandas ou linhas de

mais o polegar, seguido do hálux, dedos indicadores e mão

diferentes tonalidades de cor; fissuras da lâmina ungueal,

dominante; o E significa extensão do pigmento para a dobra

principalmente em sua região mais distal; alargamento da

proximal e/ou lateral ungueal (sinal de Hutchinson); e, final-

ML previamente existente ao longo do acompanhamento;

mente, a letra F refere-se a história familiar de melanoma ou

região proximal da ML mais larga que a distal, com forma-

nevo displásico (“Family history”).
Um estudo retrospectivo recente de Ko et al.5 analisou

to triangular; e a presença de pigmento também na dobra
12
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risco de malignidade das ML utilizando critérios clínicos,

mento rápido são comuns e presentes em lesões benignas3,

evolução clínica, dermatoscopia e a regra do ABCDEF, e

mas não podem ser desprezados já que, mesmo que raro,

concluiu que deve ser dada mais importância à largura da

é possível o desenvolvimento de melanoma ungueal na in-

ML e sua porcentagem de alargamento, e menos impor-

fância. A importância principal do conhecimento analítico

tância à regra do ABCDEF, por apresentar baixa sensibili-

das ML recai na sua distinção entre melanoma de lesões be-

dade e ser pouco confiável na distinção entre melanoma

nignas, na tentativa de proporcionar sempre o diagnóstico

ungueal de lesões pigmentadas benignas.

mais precoce possível. Halteh et al.12 propôs um algoritmo
prático para avaliação de ML, baseado na história clínica,

Aproximadamente 5-10% das ML são secundárias a melanoma.4 Em crianças, pigmentação heterogênea e cresci-

evolução e achados dermatoscópicos:

Algoritmo para avaliação e conduta das melanoníquias longitudinais. Adaptado de Halteh et al.12

A biópsia excisional da lesão da matriz com análise

casos em que não há suspeita clínica, apenas seguimento

anatomopatológica continua sendo o padrão ouro para

ambulatorial deve ser indicado. Caso o paciente deseje a

o diagnóstico das ML. Entretanto, trata-se de um proce-

remoção da lesão por fins estéticos, deve ser sempre avi-

dimento invasivo e que tem risco de distrofia ungueal

sado da possibilidade de distrofia ungueal permanente.

permanente. A técnica mais aceita atualmente é a biópsia

Os casos de hipermelanoses devem ser desencorajados

tangencial da matriz , na qual após anestesia por blo-

da remoção cirúrgica, poisjá que recidivas são muito fre-

queio do dígito, colocação de torniquete e descolamento

quentes.1 As biópsias excisionais cujo resultado foi mela-

da lâmina ungueal com exposição da matriz, visualiza-se

noma devem ser sempre ser ampliadas.

13

diretamente a lesão pigmentada e realiza-se um shaving

Nos pacientes com melanoma “in situ” pode ser discu-

de espessura 1-2mm apenas, de modo a excisá-la com-

tida a possibilidade de cirurgia funcional15, preservando a

pletamente. Já foi descrito o uso de lâmina de cirurgia de

falange distal e excisando apenas o aparato ungueal por

A análise

completo. Nestes casos, a cicatrização por segunda inten-

histopatológica deve ser feita preferencialmente por der-

ção geralmente é a mais indicada, já que os enxertos de

matopatologista experiente, já que muitos casos são de

pele levam consigo melanócitos do local de origem e ten-

difícil conclusão, às vezes necessitando de imunohisto-

dem a pigmentar no local, podendo haver confusão com

química complementar.

recidiva tumoral. Já os melanomas invasivos, a amputação

catarata para melhor precisão desta técnica.

14

O tratamento da ML vai depender da sua etiologia. Nos

do dígito é a indicação de escolha.16 l
13

Ombudsman

por Francisco Belfort

Rumo aos próximos desafios

M

uito bom iniciar esta coluna podendo comentar o

A prestação de contas da presidência do Flavio foi magní-

quão satisfatório foi o resultado da 13ª Conferên-

fica, à altura do que foi todo seu trabalho no decorrer des-

cia, recém-finda em Florianópolis. Foi um sucesso

ses últimos dois anos. Conseguiu cumprir a enorme maioria

total, com excelentes palestras e mesas de altíssimo nível. A

dos projetos elaborados na primeira reunião de diretoria,

organização funcionou em todos sentidos e os comentários

fazendo com que todos os membros - da diretoria ou não

de todos foram extremamente favoráveis. Muito gostoso

- colaborassem e executassem suas diferentes funções. A

poder parabenizar o Kopke, a Silvia e todos os membros das

distribuição de eventos científicos por todas as regiões do

comissões envolvidas, pelo magnífico trabalho produzido.

país foi um fato marcante, possibilitando que se levasse os

Também é justo ver que a Rosangela continua com muito

conceitos básicos para a melhoria na conduta aos pacientes

empenho e qualidade no comando de sua firma de eventos.

com melanoma a um público bastante significativo.

O sucesso da 13ª só faz aumentar a dedicação e estimular

Vale destacar que os simpósios internacionais - como

o Ezio e todo time que trabalhará com ele para a realização

"Second International Educational Symposium of the Me-

ainda melhor da próxima conferência, em Curitiba. Força,

lanoma World Society", "Hot Melanoma Bahia" e "XXXIX

meus amigos Ezio e Bastos! Seus eventos anteriormente

Symposium of the International Society of Dermatopatho-

realizados já mostraram o quanto vocês são capazes.

logy" - que transcorreram com a chancela do GBM, foram tão

Outro fato que considero de fundamental importância para

marcantes que já têm data programada para que se repitam.

o sucesso do GBM é o modo como transcorreu a eleição da

Os programas “Juntos contra o Melanoma” e “Ação Verão”

nova diretoria, havendo um clima de total harmonia por oca-

prosseguem de maneira responsável e efetiva em diferen-

sião do anúncio do Rafael e sua nova diretoria. Foi realmente

tes cidades. O uso do aplicativo do GBM vai se aperfeiçoan-

comovente ver o Rafa com a voz embargada, anunciando o seu

do e tornando-se cada vez mais útil a todos que dele podem

compromisso e disposição de trabalho para o próximo biênio.

se utilizar.
16
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Outro aspecto ímpar a ser destacado foi o resultado finan-

magníficas reuniões científicas sejam gravadas, para se tor-

ceiro final obtido pela habilidade do presidente, deixando

narem um acervo de grande valor a todos que puderem a

um superávit jamais imaginado nos primórdios da criação

ele recorrer. Acredito que seja um investimento viável a ser

do GBM. Esse patrimônio deverá ser muito bem analisado e

analisado dentro das propostas da nova diretoria.

trabalhado de maneira adequada, procurando sempre fruti-

Sem dúvida, uma contribuição enorme de nossa entidade

ficar melhores e maiores resultados em projetos científicos

aos médicos em geral foi a concretização do “Manual de Re-

e culturais, sempre visando o crescimento do grupo.

comendações em Melanoma”, elaborado com todo carinho

Não poderia deixar de ressaltar que, com esse resulta-

e cuja distribuição concreta se iniciou na 13ª Conferência.

do financeiro, o GBM pode receber uma “casa”, uma sede

Era um sonho antigo que vimos transformar-se em realidade

própria, para estabelecer de maneira física o seu lugar. Ali,

nessa gestão, visando contribuir com orientações adequa-

poderá receber seus convidados, realizar negociações com

das para o cuidado a todos pacientes, independentemente

as demais entidades, guardar seus acervos e manter um en-

de suas condições socioeconômicas.

dereço fixo. Esse endereço, aliás, servirá também como sede

Acredito que esta seja minha última coluna como om-

para Conceição e seu time poderem continuar prestando

budsman; quero aproveitar para desejar ao Rafa e todos

seus inestimáveis serviços ao GBM, através de uma nego-

colegas da nova diretoria que tenham o maior sucesso,

ciação eficiente e que reflete os moldes de trabalho efetivo

mantendo e, por que não, superando todas as metas e nú-

do Flavio. Sem dúvida, da sala de reuniões dessa nova casa,

meros fantásticos obtidos na gestão anterior.

muitos projetos hão de vir para que o GBM continue a crescer de maneira coesa e honesta.

Agradeço a todos que sempre colaboraram com sugestões construtivas nesse período em que tive o prazer de

Aproveito para manter a sugestão de que todas essas

escrever estas linhas. Sucesso cada vez maior ao GBM! l
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A PRIMEIRA E ÚNICA TERAPIA APROVADA PELA ANVISA NO BRASIL
PARA PACIENTES COM CARCINOMA ESPINOCELULAR DE PELE AVANÇADA
O LIBTAYO (cemiplimabe) é indicado para o tratamento de pacientes com
carcinoma cutâneo de células escamosas metastático ou pacientes com
carcinoma cutâneo de células escamosas localmente avançado que não
são candidatos a cirurgia ou radioterapia curativas.

Posologia ¹

1

Dose fixa de 350mg
única aplicação

2

Infusão intravenosa
por 30 minutos

Injeção 350 mg
a tratamento deve ser continuado

3

a cada 3 semanas a

até a progressão da doença ou toxicidade inaceitável
¹ bula Libtayo

LIBTAYO® (cemiplimabe) 350 mg/7 mL – Solução para diluição para infusão 350 mg/7 mL: embalagem contendo 1 frasco-ampola com 7 mL. Cada mL da solução para diluição para infusão contém 50 mg de cemiplimabe. USO ADULTO. Indicação: O cemiplimabe é indicado para o tratamento de pacientes
com carcinoma cutâneo de células escamosas metastático ou pacientes com carcinoma cutâneo de células escamosas localmente avançado que não são candidatos a cirurgia ou radioterapia curativas. Contraindicações: Este medicamento é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade ao cemiplimabe
ou a qualquer excipiente da formulação.Cuidados e Advertências/Reações Adversas: As reações adversas importantes relacionadas com o sistema imunológico listadas nesta seção podem não incluir todas as possíveis reações relacionadas ao sistema imunológico. A identificação e o gerenciamento precoces são
essenciais para garantir o uso seguro de anticorpos bloqueadores de PD-1/PD-L1. Avaliar as análises clínicas, incluindo testes de função hepática e testes de função da tireoide, no início e periodicamente durante o tratamento. No geral, suspender LIBTAYO® nos casos de reações adversas relacionadas à imunidade
Graus 3 e 4 e alguns Grau 2. Descontinuar LIBTAYO® permanentemente nos casos de reações adversas relacionadas à imunidade Grau 4 e alguns Grau 3. Para reações adversas relacionadas à imunidade de Grau 3 ou 4 e certas reações adversas de Grau 2, administrar corticosteroides (1 a 2 mg/kg/dia de prednisona
ou equivalente) ou outro tratamento adequado até melhora para Grau 1 ou inferior, seguida da redução do corticosteroide durante um mês. Considerar a administração de outros imunossupressores sistêmicos em pacientes cuja reação adversa relacionada ao sistema imunológico não é controlada com corticosteroides.
Instituir terapia de reposição hormonal para endocrinopatias conforme necessário. Pneumonite, diarreia ou colite, hepatite autoimune ou imunomediada, nefrite imunomediada definidas como requerendo o uso de corticosteroides, sem etiologia alternativa clara, foram observadas em pacientes que receberam LIBTAYO®.
Endocrinopatias autoimunes ou imunomediadas também foram observadas, assim como reações adversas cutâneas imunomediadas, incluindo erupção cutânea, eritema multiforme, penfigoide e síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) / necrólise epidérmica tóxica (NET). Não existem dados disponíveis sobre a utilização de
cemiplimabe em mulheres grávidas. Não se sabe se o cemiplimabe é secretado no leite humano. Categoria de risco na gravidez: D. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. Este medicamento contém açúcar.
Fadiga foi relatada após o tratamento com o cemiplimabe. Interações medicamentosas: Não foram realizados estudos farmacocinéticos de interação medicamentosa com o cemiplimabe. Posologia: A dose recomendada é de 350 mg administrada por perfusão intravenosa durante 30 minutos, a cada 3 semanas, até progressão
da doença ou toxicidade inaceitável. Não são recomendadas reduções de dose. Retire 7 mL (350 mg) do frasco de LIBTAYO® e transfira para uma bolsa de perfusão intravenosa (IV) contendo solução de cloreto de sódio a 0,9% ou solução de dextrose a 5%. Misture a solução diluída por inversão suave. Não agite a solução. A
concentração final da solução diluída deve estar entre 1 mg/mL e 20 mg/mL. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. USO RESTRITO A HOSPITAIS. "Favor ler as informações completas na bula do produto antes de prescrevê-lo". Registro MS nº 1.8326.0303 IB280218C. Data da última revisão: Abril 2019
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13ª Conferência Brasileira
sobre Melanoma

o maior encontro sobre o tema no Brasil

E

ntre os dias 01 e 03 de agosto aconteceu a 13ª Con-

O caráter multidisciplinar vem acompanhado, é claro,

ferência Brasileira sobre Melanoma, o maior encon-

de uma grade temática bem diversificada. Slow Mohs,

tro sobre o tema no Brasil. Sediado em Florianópo-

microestadiamento do tumor primário, os aspectos ci-

lis (SC), o evento contou com mais de 500 participantes,

rúrgicos e os cuidados no momento da biópsia, dissecção

além de um time de renomados especialistas, incluindo

linfonodal complementar e biópsia da lesão pigmentada

estrangeiros vindos de países como Holanda, França, Es-

da unha, são alguns exemplos dos assuntos abordados.

tados Unidos, Alemanha e Argentina.

“Foi muito gratificante participar da 13ª CBM, onde

Dentre as características deste grandioso evento, des-

tivemos os maiores especialistas do Brasil e do mundo

taca-se seu caráter interdisciplinar. Como descreveu o Dr.

e pudemos discutir as melhores opções de prevenção,

Carlos Barcaui, um dos integrantes da Comissão Cientí-

tratamento e, principalmente, de acompanhamento, com

fica, “reunir colegas de várias especialidades no mesmo

opções inovadoras para os pacientes com melanoma

evento é algo fantástico”.

avançado, o que infelizmente é uma realidade no Brasil”,

“O curso de dermatoscopia que coordenamos demonstra

informou o oncologista Alberto Wainstein, também mem-

bastante isso pois, além de colegas dermatologistas – que

bro da Comissão Científica da Conferência.

a princípio é o público com maior interesse em dermatos-

O encontro marcou também o fim da gestão 2017/2019,

copia – tivemos a presença de um número significativo de

com a presidência do Dr. Flávio Cavarsan, marcada pela

patologistas e cirurgiões na plateia. Foi exatamente essa

realização de encontros científicos em todo o Brasil.

interação que trouxe brilho para o evento e, principalmente, para o curso. Não podemos pensar em oncologia cutâA próxima edição será em 2021, em Curitiba (PR). Até lá!

nea sem a dermatoscopia”, declarou Barcaui.
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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)

14 / DEZ | REUNIÃO CIENTÍFICA GBM

| SÃO PAULO (SP)
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