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Ano novo, casa nova!
A inauguração da nova
sede do GBM
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Editorial

por João Pedreira Duprat Neto

O

ciclo desta diretoria atual termina e nos senti-

Além disso, numa era em que os recursos naturais vão se

mos orgulhosos de termos participado dela.

tornando escassos, a não impressão economiza papel e di-

Quanto à revista, também houve mudanças

minui o lixo.

enormes: a transformação em revista digital, decidida

Acreditamos que a mudança digital não diminui seu impacto,

democraticamente com toda diretoria, teve importantes

até aumenta. A próxima diretoria, que entra sob a coordena-

repercussões. O valor gasto com a edição impressa era sig-

ção do Rafael, também tem todo apoio da diretoria e conti-

nificativo para nossa Sociedade e este valor pode ser dire-

nuamos animados com a evolução contínua do grupo. Nesta

cionado para outras atividades com maior impacto, como

nova gestão será revisto se o boletim continua impactando e,

os cursos itinerantes. Não ficamos restritos a um modelo

dessa forma, faremos as modificações necessárias.

de quatro páginas, o que possibilitou colocar mais ou menos artigos de acordo com a conveniência.
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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 Rafael Aron Schmerling

PALAVRA DO PRESIDENTE (2020/2022)

U

ma nova gestão se inicia e, pela primeira vez, um

Como se envolver com a toxicidade das novas drogas, que

oncologista ocupa o papel de presidente do Grupo

muitas vezes têm a pele como alvo? O paciente precisa

Brasileiro de Melanoma. Como se não bastasse a

ter a oportunidade de escutar o oncologista para diversas

honra de ocupar a presidência do grupo, me orgulha par-

discussões e, se os demais colegas não acreditarem no

ticipar desta inovação.

potencial ganho, esta discussão se perde.

Até pouco tempo, o oncologista clínico tinha muito pouco

O espírito do GBM sempre foi o da multidisciplinaridade e

a contribuir no tratamento do melanoma. As medicações

esta é uma missão que se renova: incluir, de forma defini-

para a doença metastática se dividiam entre a frustran-

tiva e cotidiana de mais uma especialidade.

te quimioterapia e uma forma de imunoterapia com um

A pergunta que segue é: como fazer?

benefício potencialmente fantástico para um número ín-

Já temos diversos mecanismos que, há anos, vêm tendo

fimo de pacientes: uma verdadeira loteria. Há quase 10

sucesso inegável na missão educativa do grupo. Simpó-

anos, tivemos a inclusão das novas drogas da imunotera-

sios locais e regionais têm sido uma estratégia vencedora

pia e terapia alvo, com a perspectiva real de tratar mais

e indubitavelmente se manterão na nossa programação.

pacientes e oferecer ganho de tempo de vida e até cura

Nosso objetivo é de tentar levar aos centros menores a

da doença metastática. O movimento seguinte que obser-

oportunidade de interagir de forma próxima com alguns

vamos foi a inclusão destas drogas no tratamento adju-

dos maiores especialistas que temos em nosso país. Aulas

vante, aquele que segue a cirurgia e tem o objetivo de

práticas, perguntas cotidianas e as informações que farão

melhorar a curabilidade dos pacientes.

parte do cuidado do “próximo paciente”. Mais que isso,

Qual a missão de um oncologista clínico na liderança do

os simpósios são uma oportunidade de aproximar diver-

nosso grupo? Acredito que, nesta posição, terei algumas

sos médicos do grupo e, assim, criarmos lideranças locais.

missões ao longo destes anos. Oncologistas clínicos pre-

Com a proximidade do grupo e entre si, acreditamos que a

cisam estar mais envolvidos no tratamento do melanoma.

formação de “Tumor Boards” seja natural e a consequente

Minha intenção é de aumentar o número de associados

discussão regular dos pacientes passará a ser rotineira: o

desta especialidade ou, ao menos, fidelizá-los em nossos

espírito do GBM se replica com a multidisciplinaridade.

canais educacionais. O treinamento destes, muitas vezes,

Nos moldes do HOT Melanoma, teremos um novo sim-

é limitado na prática do melanoma pela baixa frequência

pósio desta magnitude, com convidados internacionais,

de casos em alguns serviços, pela indisponibilidade de

onde teremos a oportunidade de aprofundar os temas e

tratamentos e a interação insuficiente com cirurgiões e

as controvérsias que surgiram nos últimos anos. Mudou o

dermatologistas. A atenção exclusiva aos remédios e não

papel do cirurgião? Como fica a rotina do dermatologista

aos demais pontos da cadeia de tratamento é outra fa-

com a incorporação de novas tecnologias? Quais as novas

lha comum que percebemos. O que fazer com o paciente

perspectivas de tratamento sistêmico? Como extrair to-

que não precisa de tratamento adjuvante? Quais os be-

das as informações que o patologista pode nos oferecer?

nefícios e as possíveis falhas da pesquisa do linfonodo

E além dos simpósios, como poderemos oferecer educa-

sentinela? Qual a recomendação de fotoproteção e de

ção continuada? As redes sociais têm sido uma importan-

seguimento para pacientes de alto risco? Durante muitos

te ferramenta para chamar a atenção dos especialistas,

anos, os oncologistas só acompanharam o fim da cadeia

mas conseguimos utilizá-las como meios de comunicação

do tratamento, muitas vezes só o cuidado paliativo, mas a

de conhecimento? Como podemos modernizar os nossos

responsabilidade mudou radicalmente.

canais, como o Boletim, por exemplo? E como podemos

Como levar aos dermatologistas, cirurgiões e patologis-

ter um canal melhor de comunicação para que o associa-

tas os ganhos que a oncologia clínica pode oferecer ao

do encaminhe suas demandas? Após o estabelecimento

paciente, mesmo em situações mais precoces? Qual o me-

dos simpósios e do papel das redes sociais, nosso enten-

lhor momento para iniciar o tratamento da doença metas-

dimento é que chegou a hora de lançar mão das novas

tática? O que fazer para melhorar o risco de recaída após

ferramentas para aproximar, ainda mais, o associado do

a cirurgia? Existe papel para tratamento pré-operatório?

GBM e que criemos replicadores.
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Este oncologista clínico pretende, que nos próximos dois

O foco do GBM não muda: o trabalho conjunto é o cami-

anos, possamos reforçar os laços da multidisciplinarida-

nho a seguir e o entendimento que o combate ao mela-

de, atrair novos membros e desenvolver lideranças por

noma deve se iniciar na prevenção primária, detecção

todo o Brasil.

precoce e cirurgia adequada se mantém. Mas, da mesma

Este processo já se iniciou com uma diretoria que tem no-

forma que a ciência evolui e novas alternativas surgem, o

vos membros, de regiões não plenamente contempladas.

GBM continua dinâmico e atento a tudo que possa ajudar

O desenho estratégico para eventos e ações já se iniciou.

o paciente com melanoma. l

NO TRATAMENTO DO CARCINOMA BASOCELULAR AVANÇADO
Erivedge® (vismodegibe) está indicado
para o tratamento de pacientes
adultos com carcinoma basocelular
avançado (metastático ou localmente
avançado) que não sejam candidatos
a cirurgia nem a radioterapia1

UMA FERRAMENTA ADICIONAL PARA INCREMENTAR
SEU PLANO DE TRATAMENTO1,2

Referências: 1. Bula Erivedge® (vismodegibe), aprovada pela Anvisa em outubro de 2016. 2. Sekulic A, et al. “Pivotal ERIVANCE basal cell carcinoma (BCC) study:12-month update of efficacy and safety of vismodegib in advanced BCC”. J Am Acad Dermatol. 2015 Jun;72(6):1021-6.e8

Erivedge® (vismodegibe) é contraindicado para: pacientes com hipersensibilidade conhecida a vismodegibe ou a qualquer excipiente contido na fórmula do medicamento; mulheres grávidas; mulheres com potencial para
engravidar que não cumprem o programa de prevenção de gravidez; homens que não cumprem o programa de prevenção de gravidez; mulheres que estejam amamentando durante o tratamento e durante 9 meses após
a última dose. Erivedge® não deve ser coadministrado com erva-de-são-joão (Hypericum perforatum ).
Erivedge® (vismodegibe): agente antineoplásico. Apresentações: cápsulas duras de 150 mg em caixa com 28. Composição: vismodegibe. Indicações: tratamento de pacientes adultos com carcinoma basocelular avançado (metastático ou localmente avançado) que não sejam candidatos à cirurgia nem à radioterapia. Precauções e advertências: Erivedge® pode
provocar óbito embrio-fetal ou defeitos graves ao nascimento quando administrado a gestantes. Mulheres em idade fértil devem entender que: Erivedge® pode expor o feto a risco teratogênico; ela não deve utilizar Erivedge® se estiver grávida ou planeja engravidar; ela deve apresentar resultado negativo em um teste de gravidez realizado por um profissional de saúde nos 7
dias anteriores ao início do tratamento com Erivedge®; ela deve apresentar resultado negativo em um teste de gravidez mensal durante o tratamento, mesmo que a paciente se torne amenorreica; ela não deverá engravidar enquanto estiver em tratamento com Erivedge® e por 9 meses após a última dose; ela deverá ser capaz de cumprir as medidas contraceptivas eficazes;
ela deve usar duas formas de contracepção recomendadas, a menos que se comprometa a não ter relação sexual; ela não deverá amamentar durante o tratamento com Erivedge® e por 9 meses após a última dose. Vismodegibe está presente no sêmen. Para evitar a potencial exposição fetal durante a gravidez, pacientes do sexo masculino devem entender que: Erivedge®
expõe o feto a risco teratogênico se o paciente realizar atividade sexual sem proteção com uma mulher grávida; ele deverá sempre utilizar a contracepção recomendada; ele deverá informar seu médico caso sua parceira do sexo feminino engravide durante o tratamento com Erivedge®ou durante os 3 meses após a última dose. Os pacientes não devem doar sangue nem
hemoderivados enquanto estiverem em tratamento e durante 9 meses após a última dose de Erivedge®. Pacientes do sexo masculino não devem doar sêmen enquanto estiverem em tratamento com Erivedge® e por até 3 meses após a última dose do medicamento. Erivedge® pode prejudicar a fertilidade. A reversibilidade do comprometimento da fertilidade é desconhecida.
Estratégias para preservação da fertilidade devem ser discutidas com as mulheres com possibilidade de engravidar antes do início do tratamento com Erivedge®. As cápsulas de Erivedge® contém lactose monoidratada. Pacientes com problema hereditário raro de intolerância a galactose, deficiência de LAPP lactase ou má absorção de glucose-galactose não devem utilizar
esse medicamento.A segurança e a eficácia de Erivedge® em pacientes menores de 18 anos não foram estabelecidas. Nenhum ajuste de dose é requerido em pacientes com insuficiência renal. Nenhum ajuste de dose é requerido em pacientes com insuficiência hepática leve, moderada ou grave. Interações: resultados do estudo de interação droga-droga conduzido em
pacientes com câncer demonstraram que não há interação farmacocinética clinicamente significativa entre vismodegibe e os contraceptivos orais etinilestradiol e noretindrona. No entanto, o estudo de interação teve apenas 7 dias de duração e não é possível descartar que o tratamento prolongado vismodegibe seja um indutor de enzimas que metabolizam contraceptivos
esteroides. Esta indução pode levar a uma diminuição na exposição sistêmica do contraceptivo esteroide e,portanto,reduzir a eficácia contraceptiva.Não é possível desconsiderar que vismodegibe possa originar um aumento na exposição de medicamentos transportados por BCRP (proteína de resistência de câncer de mama), como rosuvastatina,topotecana e sulfasalazina.
Administração concomitante deve ser realizada com cautela e um ajuste de dose pode ser necessário. In vitro, vismodegibe é um inibidor de OATP1B1. Não é possível descartar que vismodegibe possa aumentar a exposição a substratos de OATP1B1, como bosentana, ezetimiba, glibenclamida, repaglinida, valsartana e estatinas. É necessário ter cautela caso vismodegibe
seja administrado em combinação com qualquer estatina. Reações adversas: náuseas, diarreia, constipação, vômitos, dispepsia, fadiga, redução de peso, redução de apetite, espasmos musculares, artralgia, dor nas extremidades, disgeusia, ageusia, alopecia, amenorreia, dor abdominal, astenia, desidratação, dor nas costas, mialgia e aumento de creatinofosfoquinase
sérica. Posologia: a dose diária recomendada de Erivedge® é de 150 mg. Erivedge® deve ser administrado por via oral, uma vez por dia, com ou sem alimento. O tratamento com Erivedge® deve ser mantido até a progressão da doença ou até toxicidade inaceitável. Interrupções de tratamento de até 4 semanas foram permitidas com base na tolerabilidade individual. Via
de administração: uso oral.VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Este é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis para comercialização, efeitos indesejáveis e não conhecidos podem ocorrer. Registro MS: 1.0100.0664.Informações adicionais disponíveis à classe médica mediante solicitação
a Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. - Av. Engenheiro Billings, 1729 - Jaguaré - CEP 05321-900 - São Paulo - SP - Brasil.
CDS 6.0_XXnov2016
BR/ERIV/0517/0018 - Maio/2017
Direitos reservados – é proibida a reprodução total ou parcial sem prévia autorização de Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. Material de distribuição exclusiva a profissionais habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos.

www.gbm.org.br

MELANOMA l Publicação oficial do GBM

Reunião Científica fecha o ano com chave
de ouro!

O

que mudou nos últimos anos? A pergunta foi o
tema da reunião científica do GBM, realizada no
dia 14 de dezembro. O encontro, parte do projeto

GBM Itinerante, aconteceu no Maksoud Plaza Hotel, em
Bela Vista (SP), e foi dividido em quatro blocos, nos quais
foram abordados diagnóstico, genética e biologia molecular, estadiamento e doença localizada, doença avançada e metastática.
Com 55 participantes, o encontro discorreu sobre as novas modalidades no diagnóstico das lesões de pele, as
ferramentas de biologia molecular que estão presentes
na rotina do patologista, avaliação do linfonodo sentinela
pelo patologista, esvaziamento linfonodal, mudanças no
tratamento das metástases cerebrais, avaliação de anatomia patológica em pacientes previamente tratados, toxicidade cutânea, o atual algoritmo na doença metastática,
dentre outros assuntos de grande relevância.
Contando com palestras de profissionais de São Paulo,
Rio, Minas Gerais, Paraná e Goiás, o evento foi finalizado
com a passagem simbólica de mandato entre os doutores
Flávio Cavarsan (gestão 2017/19) e Rafael Schmerling.
"A transmissão do cargo tem como missão manter as inúmeras conquistas e agregar os membros para que, juntos,
possamos seguir crescendo e combatendo o melanoma",
finaliza o novo presidente, cujo mandato vai até 2022. l
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GBM agora em novo endereço

O

número 101 da Rua Augusta, uma das mais famosas da cidade de São Paulo, é a mais nova "casa"
do Grupo Brasileiro de Melanoma. Um sonho an-

tigo, que foi realizado pela gestão do Dr. Flávio Cavarsan.
Em seu novo - e próprio - endereço, o Grupo poderá receber convidados, realizar encontros científicos, reuniões,
confraternizações, planejamentos, manter seu rico acervo e, enfim, continuar oferecendo seu valioso serviço à
comunidade e a seus associados. l
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MAIS FORÇA PARA A VIDA DO PACIENTE BRAF+1

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

PRIMEIRA e ÚNICA
terapia aprovada no Brasil para
o paciente BRAF+ em adjuvância1-3
Para pacientes em Estadio III,
após ressecção completa
Redução de 53% do risco
de recorrência ou morte3

90%+

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

Qualidade de vida
mantida3

Única terapia-alvo com melhora
na qualidade de vida5,7-9
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Benefício observado
em todos os subgrupos
do Estadio III3

NS

• ROL

53%

Para pacientes metastáticos*

1. Bulas dos produtos. 2. DOU_RESOLUÇÃO-RE Nº 1.327 DE 24 DE MAIO DE 2018. 3. Long, G et al. N Engl J Med 2017; 377:1813-1823. 4. Robert C, et al. N Engl J Med. 2015;372:30–9. 5. Schadendorf, D et al. Eur. J. Cancer 82, 45-55 (2017). 6. Long, G et al. Journal of Clinical Oncology 36:7, 667-673 (2018). 7. Ascierto, PA et al. Lancet Oncol. 17, 1248–1260 (2016). 8.
Grob, JJ et al. Lancet Oncol. 16, 1389–1398 (2015). 9. Schadendorf, D et al. Eur. J. Cancer 51, 833–840 (2015). 10. Anexo II da 475ª reunião da Diretoria Colegiada da ANS – Proposta de Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde, acessado em http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/sobre-a-ans/4173-475-reuniao-da-diretoria-colegiada,às
19h30min do dia 23/10/2017.

Contraindicações: Pacientes com hipersensibilidade a qualquer componente da formulação. Interações Medicamentosas: Medicamentos que são forte inibidores ou indutores de CYP2C8 ou CYP3A4 são susceptíveis de aumentar ou diminuir, respectivamente, as
concentrações de dabrafenibe. Tenha cuidado com inibidores fortes (por exemplo, cetoconazol, nefazodona, claritromicina, ritonavir, genfibrozila) ou indutores (por exemplo, rifampicina, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, Erva de São João) de CYP2C8 ou CYP3A4
quando coadministrados com Tafinlar™.
TAFINLAR™ mesilato de dabrafenibe USO ORAL Forma farmacêutica e apresentações: Tafinlar™ cápsulas duras contendo mesilato de dabrafenibe equivalente a 50 mg ou 75 mg de dabrafenibe. Indicações: Tafinlar™ como monoterapia ou em combinação com dimetilsulfóxido de trametinibe é indicado para o tratamento de pacientes com melanoma metastático ou
irressecável com mutação BRAF V600. Tafinlar™ em combinação com dimetisulfóxido de trametinibe é indicado para o tratamento adjuvante de pacientes com melanoma de estágio I I com mutação BRAF V600 após ressecção completa. Tafinlar™ em combinação com dimetilsulfóxido de trametinibe é indicado para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão
metastático de células não pequenas (CPCNP) com mutação de BRAF V600E. Posologia: Adultos: A dose recomendada de Tafinlar™ tanto em monoterapia como em combinação com dimetilsulfóxido de trametinibe é 150 mg duas vezes por dia. Modificação de dose: o gerenciamento dos eventos/reações adversas pode necessitar de interrupções do tratamento, redução
de dose ou descontinuação do tratamento. Polulações especiais: Crianças (<18 anos): a segurança e eficácia não foram estabelecidas. Idosos (> 65 anos): nenhum ajuste de dose é necessário. Insuficiência renal: Leve ou moderado: não requer ajuste de dose. Grave: deve ser usado com cautela. Insuficiência hepática: Leve: não requer ajuste de dose. Moderado
ou grave: deve ser usado com cautela. Contraindicações: Pacientes com hipersensibilidade a qualquer componente da formulação. Advertências e precauções: Pirexia: incluindo rigores graves, desidratação e hipotensão (incluindo insuficiência renal aguda) foram relatadas. Monitorização da creatinina sérica e função renal. Eventos febris graves não infecciosos foram
observados. As diretrizes de modificação de dose devem ser seguidas para o controle da pirexia. Carcinoma de células escamosas cutâneo (cuSCC) e novo melanoma primário: exame de pele deve ser realizado antes do início de Tafinlar™ e durante o tratamento, a cada 2 meses durante a terapia. O monitoramento deve continuar a cada dois ou três meses por 6
meses após a descontinuação de Tafinlar™ ou até o início de outra terapia antineoplásica. Malignidade não cutânea secundária ou recorrente: monitorização clinicamente apropriada por até 6 meses após a descontinuação de Tafinlar™ ou até o início de outra terapia antineoplásica. Pancreatite: Dor abdomonial sem explicação deve ser investigada prontamente e
incluídas medições de amilase e lipase séricas. Monitoramento cuidadoso quando reiniciar o tratamento com Tafinlar™. Uveíte: monitoramento dos pacientes para sinais e sintomas visuais durante a terapia. Hemorragia: eventos hemorrágicos, incluindo eventos maiores e fatais, ocorreram em pacientes recebendo Tafinlar™ em combinação com dimetilsulfóxido de
trametinibe. Cardiomiopatia: avaliação da FEVE por ecocardiograma ou ventriculografia radioisotópica (MUGA) antes de iniciar o tratamento com Tafinlar™ e trametinibe, um mês depois de iniciar Tafinlar™ e depois em intervalos de 2 a 3 meses durante o tratamento. Tafinlar™ não deve ser administrado se houver cardiomiopatia sintomática ou disfunção assintomática do
VE de >20% em relação a avaliação inicial que esteja abaixo do limite inferior da normalidade (LIN) institucional. Mulheres com potencial para engravidar: Uso de métodos contraceptivos eficazes durante o tratamento com Tafinlar™, e por quatro semanas após a interrupção do tratamento. Tafinlar™ pode diminuir a eficácia dos contraceptivos hormonais e um método
alternativo de contracepção deve ser usado. Gravidez: Não é recomendado. Lactação: Não é recomendado. Fertilidade: Feminina: Pacientes do sexo feminino com potencial reprodutivo devem ser informadas que Tafinlar™ pode prejudicar a fertilidade. Masculina: Pacientes do sexo masculino devem ser informados sobre o risco potencial de comprometimento na
espermatogênese, que pode ser irreversível. Reações adversas: Eventos adversos em melanoma metastático ou irressecável (Tafinlar™ em monoterapia). Muito comuns (> 10%): papiloma, diminuição do apetite, dor de cabeça, tosse, náusea, vômito, diarreia, efeitos de pele (erupção cutânea, hiperqueratose), alopecia, síndrome de eritrodisestesia palmo-plantar,
artralgia, mialgia, dor nas extremidades, astenia, calafrios, fadiga, pirexia. Comuns (1-10%): nasofaringite, acrocórdon (marcas na pele), carcinoma escamocelular cutâneo (SCC) incluindo SCC de pele, SCC in situ (doença de Bowen) e ceratoacantoma, queratose seborreica, hipofosfatemia, hiperglicemia, constipação, efeitos de pele (queratose actínica, lesão cutânea,
pele seca, eritema, prurido), reação de fotossensibilidade, doença semelhante à gripe. Incomuns (0,1- 1%): novo melanoma primário, hipersensibilidade, uveíte, pancreatite, paniculite, insuficiência renal, insuficiência renal aguda. Raras (0,01 a 0,1%): nefrite tubulointersticial. Reações adversas: Eventos adversos em melanoma metastático ou irressecável
(Tafinlar™ em combinação com Mekinist) Muito comuns (> 10%): infecção do trato urinário, nasofaringite, neutropenia, diminuição do apetite, dor de cabeça, tontura, hipertensão, hemorragia, tosse, dor abdominal, constipação, diarreia, náusea, vômito, pele seca, prurido, erupção cutânea, dermatite acneiforme, artralgia, mialgia, dor nas extremidades, fadiga, edema
periférico, pirexia, calafrios, astenia, aumento da alanina aminotransferase, aumento da aspartato aminotransferase. Comuns (1-10%): celulite, foliculite, paroníquia, erupção cutânea pustular, carcinoma escamocelular cutâneo (SCC) incluindo SCC de pele, SCC in situ (doença de Bowen) e ceratoacantoma, papiloma incluindo papiloma de pele, queratose seborreica,
acrocórdon (marcas na pele), anemia, trombocitopenia, leucopenia, desidratação, hiperglicemia, hiponatremia, hipofosfatemia, visão turva, deficiência visual, diminuição da fração de ejeção, bradicardia, hipotensão, linfedema, dispneia, boca seca, estomatite, eritema, queratose actínica, sudorese noturna, hiperqueratose, alopecia, síndrome de eritrodisestesia palmo-plantar,
lesão cutânea, hiperidrose, fissuras cutâneas, paniculite, espasmos musculares, aumento da creatinofosfoquinase sangüínea, insuficiência renal, inflamação da mucosa, doença semelhante à gripe, edema facial, aumento da fosfatase alcalina sérica, aumento da gama-glutamiltransferase. Incomuns (0,1-1%): novo melanoma primário, hipersensibilidade, coriorretinopatia,
uveíte, descolamento de retina, edema periorbital, disfunção ventricular esquerda, insuficiência cardíaca, pneumonite, doença pulmonar intersticial, pancreatite, perfuração gastrointestinal, colite, rabdomiólise, nefrite, insuficiência renal aguda.Reações adversas: Eventos adversos em melanoma estágio I I após ressecção completa. Muito comuns (≥10%):
nasofaringite, neutropenia, diminuição do apetite, dor de cabeça, tontura, hemorragia, hipertensão, tosse, náusea, diarreia, vômito, dor abdominal, constipação, erupção cutânea, pele seca, dermatite acneiforme, eritema, prurido, artralgia mialgia, dor nas extremidades, espasmos musculares, pirexia, fadiga, calafrios, edema periférico, doença semelhante à gripe, aumento
da alanina aminotransferase , aumento da aspartato aminotransferase.Comuns (1 a 10%): uveíte, coriorretinopatia, descolamento de retina, síndrome de eritrodisestesia palmo-plantar, aumento da fosfatase alcalina, diminuição da fração de ejeção.Incomuns (0,1 a 1%): rabdomiólise, insuficiência renal. Reações adversas: Eventos adversos em câncer de pulmão
avançado de células não pequenas (Tafinlar™ em combinação com Mekinist) Muito comuns (≥10%): neutropenia, hiponatremia, dor de cabeça, tontura, hemorragia, hipotensão, náusea, vômito, diarreia, diminuição do apetite, constipação, eritema, pele seca, erupção cutânea, prurido, hiperqueratose incluindo hiperqueratose, queratose actínica, queratose seborreica
e queratose pilar, espasmos musculares, artralgia, mialgia, pirexia, astenia incluindo fadiga e mal-estar, edema (generalizado e periférico), calafrios, aumento da fosfatase alcalina sérica, aumento da aspartato aminotransferase, aumento da alanina aminotransferase. Comuns (1 a 10%): carcinoma cutâneo de células escamosas, leucopenia, desidratação, descolamento
de retina/epitélio pigmentar da retina, diminuição da fração de ejeção, hipertensão, embolia pulmonar, pancreatite aguda, insuficiência renal, nefrite túbulo-intersticial. Interações medicamentosas: Cautela em combinação com inibidores ou indutores potentes da CYP2C8 ou CYP3A4. Cautela com medicamentos que afetam o pH gástrico. Tafinlar™ pode induzir CYP3A4,
CYP2C9, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C19, UGT e P-gp. A eficácia dos fármacos metabolizados por essas enzimas pode estar reduzida. Monitoramento é recomendado. Tafinlar™ inibe OATP1B1 e OATP1B3. O monitoramento é recomendado para medicamentos que são substratos sensíveis de OATP1B1 e OATP1B3 e que é conhecido ter um índice terapêutico estreito em
relação a altos picos de concentrações. USO ADULTO ACIMA DE 18 ANOS. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MS – 1.0068.1135 Informações completas para prescrição disponíveis à classe médica mediante solicitação. A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. BSS 10.11.17 Esta minibula foi atualizada em 02/07/2018.

Contraindicações: Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer excipiente. Interações Medicamentosas: Uma vez que o dimetilsulfóxido de trametinibe é metabolizado predominantemente por desacetilação, sua farmacocinética não foi alterada por outros
agentes por interação metabólica.
MEKINIST® dimetilsulfóxido de trametinibe. USO ORAL. Forma farmacêutica e apresentações: Mekinist® 0,5 mg e 2,0 mg de dimetilsulfóxido de trametinibe - comprimidos revestidos. Indicações: Em combinação com dabrafenibe, para o tratamento de pacientes com melanoma não ressecável ou metastático com mutação BRAF V600. Em combinação com dabrafenibe,
para o tratamento adjuvante de pacientes com melanoma de estágio I I com mutação BRAF V600 após ressecção completa. Posologia: Adultos: A dose recomendada em combinação com dabrafenibe é de 2 mg uma vez ao dia. Modificação da dose: O controle de reações adversas pode exigir interrupção do tratamento, redução da dose ou descontinuação do tratamento.
Populações especiais: Pacientes pediátricos (abaixo de 18 anos de idade): A segurança e a eficácia não foram estabelecidas. Mekinist não é recomendado neste grupo etário. Pacientes geriátricos (acima de 65 anos de idade): Não é necessário ajuste de dose. Comprometimento renal: Leve ou moderado: não é necessário ajuste de dose. Grave: deve ser usado
com cautela. Comprometimento hepático: Leve: não é necessário ajuste de dose. Moderado ou grave: deve ser usado com cautela. Advertências e precauções: Redução da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE)/Disfunção do ventriculo esquerdo: casos de redução da FEVE foram relatados. Deve ser usado com cautela quando as condições possam
comprometer a função ventricular esquerda. Todos os pacientes devem ser avaliados para FEVE antes do início do tratamento com avaliação contínua durante o tratamento. Considere a modificação de dose das diretrizes. Hemorragia: eventos hemorrágicos, incluindo eventos hemorrágicos maiores e fatais, ocorreram em pacientes em uso de dimetilsulfóxido de trametinibe
em combinação com dabrafenibe. Comprometimento visual: distúrbios visuais, incluindo coriorretinopatia ou descolamento do epitélio pigmentado da retina (DEPR) e oclusão da veia retiniana (OVR) foram observados. Não é recomendado para pacientes com histórico de OVR. Avaliações oftalmológicas devem ser realizadas no início e durante o tratamento, se clinicamente
justificado. Se anormalidades retiniana forem observadas, o tratamento deve ser interrompido imediatamente e o encaminhamento para um especialista deve ser considerado. Suspenda permanentemente o tratamento se OVR for observado. Erupção cutânea: observada em cerca de 20-30% dos pacientes em combinação com dabrafenibe. Trombose venosa profunda
(TVP)/Embolismo pulmonar (EP): podem ocorrer quando utilizado em combinação com dabrafenibe. Procurar cuidados médicos imediatamente, se os pacientes desenvolverem sintomas de TVP ou EP. Pirexia: pirexia incluindo rigores, desidratação e hipotensão graves (incluindo insuficiência renal aguda) foram relatadas. Incidência e gravidade aumentadas quando
utilizado em combinação com dabrafenibe. Durante e após eventos graves de pirexia, a creatinina sérica e outras evidências de função renal devem ser monitoradas. Eventos febris graves não infecciosos foram observados. Para o controle da pirexia, a modificação da dose deve seguir as diretrizes. Colite e perfuração gastrointestinal: colite e perfuração gastrointestinal,
incluindo desfecho fatal, foram relatadas. O tratamento com Mekinist em combinação com dabrafenibe deve ser feito com cautela em pacientes com fatores de risco para perfuração gastrointestinal, incluindo histórico de diverticulite, metástase para o trato gastrointestinal e uso concomitante de medicamentos que tenham risco conhecido de perfuração gastrointestinal.
Se os pacientes desenvolverem sintomas de colite e perfuração gastrointestinal, devem imediatamente procurar cuidados médicos. Mulheres com potencial de engravidar: Uso de métodos contraceptivos eficazes durante a terapia e por 4 meses após a descontinuação do Mekinist. A eficácia dos contraceptivos hormonais pode ser diminuída quando utilizado em
combinação com dabrafenibe, e deve ser usado um método contraceptivo alternativo. Gravidez: Não é recomendado. Lactação: Não é recomendado. Fertilidade: Pode comprometer a fertilidade em humanos. Reações adversas: Eventos adversos em combinação com dabrafenibe em melanoma metastático: Muito comuns (> 10%): nasofaringite, diminuição
do apetite, cefaleia, tontura, hipertensão, hemorragia, tosse, dor abdominal, constipação, diarreia, náusea, vômitos, aumento da alanina aminotransferase, aumento da aspartato aminotransferase , pele seca, prurido, erupção cutânea, artralgia, mialgia, dor nas extremidades, fadiga, edema periférico, pirexia, calafrios, astenia. Comuns (1-10%): infecção do trato urinário,
celulite, foliculite, paroníquia, erupção cutânea pustular, carcinoma espinocelular cutâneo, incluindo CEC cutâneo, CEC in situ (doença de Bowen) e ceratoacantoma, papiloma incluindo papiloma cutâneo, ceratose seborreica, neutropenia, anemia, trombocitopenia, leucopenia, desidratação, hiperglicemia, hiponatremia, hipofosfatemia, visão turva, comprometimento da
visão, fração de ejeção reduzida, bradicardia, hipotensão, linfedema, dispneia, boca seca, estomatite, aumento da fosfatase alcalina sérica, aumento da gama-glutamiltransferase, dermatite acneiforme, eritema, ceratose actínica, sudorese noturna, hiperqueratose, alopecia, síndrome de eritrodisestesia palmo-plantar, lesão cutânea, hiperidrose, fissuras da pele, paniculite,
espasmos musculares, aumento da creatinafosfoquinase sérica, insuficiência renal, inflamação da mucosa, doença semelhante à gripe, edema facial. Incomuns (0,1-1%): acrocórdon (pólipos fibroepiteliais), novo melanoma primário, hipersensibilidade, coroidoretinopatia, uveíte, descolamento de retina, edema periorbital, disfunção do ventrículo esquerdo, insuficiência
cardíaca, pneumonite, doença pulmonar intersticial, pancreatite, perfuração gastrointestinal, colite, rabdomiólise, nefrite, insuficiência renal aguda. Reações adversas: Eventos adversos em combinação com dabrafenibe em melanoma estágio I I após ressecção completa. Muito comuns (≥10%): nasofaringite, neutropenia, diminuição do apetite, dorde cabeça,
tontura, hemorragia, hipertensão, tosse, náusea, diarreia, vômitos, dor abdominal, prisão de ventre, erupção cutânea, pele seca, dermatite acneiforme, eritema, prurido, artralgia mialgia, dor nas extremidades, espasmos musculares, febre, fadiga, calafrios, edema periférico, doença semelhante a uma gripe, aumento da alanina aminotransferase , aumento da aspartato
aminotransferase. Comuns (1 a 10%): uveíte, coriorretinopatia, descolamento de retina, síndrome de eritrodisestesia palmo-plantar, aumento da fosfatase alcalina sérica, diminuição da fração de ejeção. Incomuns: (0,1 a 1%): rabdomiólise, insuficiência renal. Interações medicamentosas: Mekinist é metabolizado predominantemente por desacetilação mediada por
enzimas hidrolíticas (p. ex., carboxilesterases), improvável que sua farmacocinética seja afetada por outros agentes por meio de interações metabólicas. A exposição a doses repetidas do ativo não foi afetada pela coadministração com indutor do CYP3A4. O dimetilsulfóxido de trametinibe não é um inibidor do CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2D6 e CYP3A4. Foi verificado
que é um inibidor in vitro do CYP2C8, CYP2C9 e CYP2C19, um indutor do CYP3A4 e um inibidor dos transportadores OAT1, OAT3, OCT2, MATE1, OATP1B1, OATP1B3, Pgp e BCRP. No entanto, com base na dose e exposição clínica sistêmica reduzidas, em relação à potência de inibição ou indução in vitro, não é considerado um inibidor ou indutor in vivo dessas enzimas
ou transportadores. Dados sugerem que a farmacocinética do dimetilsulfóxido de trametinibe provavelmente não é afetada por outros fármacos. É desacetilado por carboxilesterases e possivelmente por outras enzimas hidrolíticas. Existe uma pequena evidência de ensaios clínicos para interação medicamentosa mediada por carboxilesterases. Enzimas CYP desempenham
um papel menor na eliminação do dimetilsulfóxido de trametinibe e o componente não é um substrato dos seguintes transportadores: proteína de resistência do câncer de mama (BCRP), polipeptídeo de transporte de ânion orgânico (OATP) 1B1, OATP1B3, OATP2B1, transportador de cátion orgânico (OCT) 1, proteína associada à resistência multi-medicamentosa (MRP)
2, e proteína de extrusão de toxina e multimedicamento (MATE) 1. O dimetilsulfóxido de trametinibe é um substrato in vitro do transportador de efluxo de glicoproteína-P (Pgp), mas provavelmente não é afetado de maneira significativa pela inibição desse transportador, considerando sua alta permeabilidade passiva e alta biodisponibilidade. A coadministração de doses
repetidas de dabrafenibe 150 mg, duas vezes ao dia, e dimetilsulfóxido de trametinibe, 2 mg uma vez ao dia, não resultou em alterações clinicamente significativas na Cmáx e área sobre a curva do dabrafenibe ou dimetilsulfóxido de trametinibe Leia a bula de dabrafenibe para informações específicas sobre as Interações Medicamentosas. Para maiores informações,
consulte a bula completa do produto.USO ADULTO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MS – 1.0068.1127 Informações completas para prescrição disponíveis à classe médica mediante solicitação. A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. BSS 10.11.2017 Esta bula foi atualizada em 28/05/2018.
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Ombudsman

É

por Francisco Belfort

com a sensação de dever cumprido que escrevo esta

avanços ocorridos nos últimos dois anos e, no aspecto admi-

que será minha última coluna como ombudsman de

nistrativo, a inauguração da sede própria. Será, como aliás fo-

nosso GBM; havia me esquecido da alteração da data

ram todas as outras reuniões, muito proveitosa e, sem dúvida,

de transição entre as diretorias e, por isso, fiz algumas con-

servirá para encerrar com chave de ouro a magnífica adminis-

siderações de despedida na edição anterior.

tração da diretoria do presidente Flávio e seu “chicote”.

Fico feliz, em primeiro lugar, por mais uma vez poder pa-

Também não poderia deixar de fazer uma menção honrosa à

rabenizar o Kopke e toda a equipe, incluindo a Rosângela,

Conceição e sua equipe que, sempre de maneira discreta e

que tão bem conduziram a 13ª Conferência Brasileira. Foi

eficiente, está ao lado do GBM.

tão marcante que recebeu a honraria de “Prêmio Destaque

Meu desejo é que todo o trabalho continue de maneira coe-

Convention” como o melhor evento na categoria de Evento

sa e que muitos outros passos importantes venham a ser da-

Nacional Captado ou Realizado em Florianópolis. Motivo de

dos pela nova diretoria que assume o comando, sob a pre-

orgulho para toda a família GBM!

sidência do Rafael. Continuarei colaborando em tudo que

Pouco tenho a acrescentar sobre todos os fatos marcantes

puder para o fortalecimento cada vez maior do nosso grupo.

que ocorreram no decorrer da jornada da atual diretoria, com

Um Natal santo e um magnífico Ano Novo a todos colegas e

muitas e efetivas conquistas para a entidade. Seria repetitivo

suas famílias!

e poderia cometer alguma injustiça ao enumerar os excelen-

Repito o agradecimento a todos que sempre colaboraram

tes eventos ocorridos nesse período, que passou tão rápido.

com sugestões construtivas nesse período em que tive o

No início do mês de dezembro será realizada a última reunião

prazer de escrever esta coluna.

ordinária da diretoria que está encerrando seu trabalho; haverá a parte científica, com um tema central que focará nos

Sucesso cada vez maior ao GBM! l
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Está na hora
de cuidar da sua
presença
digital.
A presença digital, em sites ou
redes sociais, se tornou essencial para
profissionais de medicina.
Uma presença digital ampla e
consistente alavanca negócios e fortalece
o relacionamento com o público.
O GBM é parceiro da Medical Site,
empresa que cria e faz a gestão de websites
e conteúdo de redes sociais para médicos.
O conteúdo é validado pelo Grupo antes
de ser publicado.

Associados GBM
têm 15% de desconto.

(21) 3079-3997

(21) 3079-3997

|
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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 2020

EVENTOS 2020
28/ MAR | REUNIÃO CIENTÍFICA

| SÃO PAULO (SP)

20/JUN | REUNIÃO CIENTÍFICA

| SÃO PAULO (SP)

29/AGO | REUNIÃO CIENTÍFICA

| SÃO PAULO (SP)

12/DEZ | REUNIÃO CIENTÍFICA

| SÃO PAULO (SP)
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