MELANOMA l Publicação oficial do GBM

www.gbm.org.br

Publicação oficial do GBM

Ano XX, Nº 88, Janeiro, Fevereiro e Março de 2020

Oportunidades de
ensino em épocas
de pandemia
1

MELANOMA l Publicação oficial do GBM

Editorial Boletim
por Miguel Brandão

C

om este número do Boletim estamos iniciando
uma nova parceria com a empresa Oncologia
Brasil. Agradeço a disponibilidade e empenho,
principalmente da Gabriela Borini. Gostaria de registrar
também o nosso agradecimento à Visana, empresa que
foi parceira do GBM por tantos anos.
A 14ª Conferência Brasileira sobre Melanoma será
realizada de 5 a 7 de agosto de 2021, em Curitiba e o
presidente desta Conferência, Dr. Ezio Amaral, elaborou
um excelente texto sobre a história de Curitiba e nos
convida a participar deste evento.
Dr. Rodrigo Munhoz nos responde como tratar o
paciente com melanoma avançado após progressão à
primeira linha com imunoterapia. Um texto embasado,
atualizado e que demonstra o seu senso crítico e o saber
tomar decisões nos momentos difíceis.
As dermatologistas Laryssa Fayçal e Maria das Graças
Leto, nos fala sobre o diagnóstico e triagem do câncer
de pele em tempos de pandemia e o papel da telemedicina. Com excelentes recomendações sobre a conduta
atual. Se tem algo que não devemos fazer com o melanoma, mesmo em tempos de pandemia, é negligenciá-lo. O câncer não fica de quarentena.

Dr. Eduardo Bertoli, nos mostra oportunidades de ensino em épocas de pandemia. Como e onde devemos estudar e nos manter atualizado. Este é um dos principais
fundamentos do Grupo Brasileiro de Melanoma.
Cada vez mais reconhecida mundialmente, a cirurgia
micrográfica de Mohs, é hoje considerada o padrão ouro
para o tratamento dos pacientes com carcinoma de pele
de alto risco. Dr. Flávio Cavarsan, nos fala sobre a história, princípios, indicações e ilustra a sua experiência
pessoal com esta técnica cirúrgica.
Nosso presidente Dr. Rafael Aron Schmerling nos
apresenta um texto preciso sobre o momento atual e
quanto o GBM está se adaptando a esta nova realidade.
Do Limão à Limonada.
Estamos em processo de evolução no formato do Boletim. Como podemos melhorar? O que devemos acrescentar? Sugestões são muito bem-vindas, favor enviar
para o e-mail: miguelbrandao@uol.com.br.
Paz e bem.

DIRETORIA 2019-2021
Presidente: Rafael Schmerling l 1º vice-presidente: Ezio Amaral l 2º vice-presidente: Renato Bakos l Secretário geral:
João Duprat l 1ª secretário: Felice Riccardi l Tesoureiro: André Molina l 1º tesoureiro: Flávio Cavarsan l Editor do Boletim: Miguel Brandão
l Diretor científico: Rodrigo Munhoz l Ombudsman: Mauro Enokihara
EXPEDIENTE
Publicação trimestral do GBM l Publicação digital l Jornalista responsável: Gabriela Borini Rosa (MTB: 89390) l Designer responsável:
Odirlei Dias dos Santos l Sede: Rua Augusta, 101 sl 1211 - 01305-000 – São Paulo / SP / Tel: (11) 5543.1141 / gbm@gbm.org.br / www.gbm.
org.br l Edição: Oncologia Brasil

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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Do Limão à Limonada
por Rafael Aron Schmerling

PALAVRA DO PRESIDENTE (2019-2021)

T

alvez todos nós já estejamos cansados de escutar
a respeito de coronavírus, COVID, isolamento e to-

O GBM começou esta empreitada tecnológica com
“Lives”, em que pudemos ter a impressão de um funda-

das as repercussões em nossas vidas profissionais

dor, Rogerio Neves, que hoje vive nos EUA . Mais recente-

e pessoais. Na última edição, no momento em que escre-

mente, uma discussão com a população leiga a respeito

vi o texto, falava-se em 3 milhões de infectados e 200

de prevenção, dentro do nosso programa MELANOMA:

mil mortes. Quando o texto foi publicado, os números já

PROTEJA-SE. Dois novos modelos de evento já aparece-

estavam defasados. Hoje, o número de casos supera 11

ram em nossa programação. O primeiro webinar contou

milhões e o número (subestimado) de mortes, mais de

com a presença do Professor John Thompson do Mela-

530 mil (www.ourworldindata.org).

noma Institute of Australia: um símbolo na luta contra

Com isso, colocamos aqueles em maior risco em iso-

o melanoma. Sem qualquer compensação, além de sua

lamento e vimos nossos pais, avós e outros tantos de-

contribuição com a nossa missão, o Dr Thompson esta-

primidos. A economia do mundo sofre e com ela, vemos

va conversando conosco às 23h00 de um sábado, para

pessoas perdendo empregos, o suporte e os sistemas de

que nosso evento pudesse estar “ao vivo”, sábado pela

saúde ainda sofrendo o impacto. Infelizmente, teremos

manhã. O webinar veio para preencher o espaço deixa-

que conviver com esta praga que assola o mundo por al-

do pela reunião científica que tínhamos em São Paulo, a

gum tempo. E o que temos visto? Felizmente, as pessoas

cada 3 meses, com uma média de 80 participantes. Nos-

entenderam que o cuidado individual fará diferença para

sa surpresa: 440 participantes! Destes, a média de per-

si, para seus familiares e para toda a comunidade. Até as

manência foi de 2 horas! Já durante o evento, tínhamos

crianças aderiram ao uso de máscaras e alertam os mais

elogios a respeito do modelo do evento e mais, pedidos

velhos para que evitem o contato.

para que este modelo permanecesse. Esta foi a oportu-

Na última edição, eu já manifestava a preocupação

nidade de diversos médicos do Brasil participarem deste

quanto ao risco de pacientes com câncer terem seus

evento. O que talvez fosse óbvio nos saltou aos olhos:

diagnósticos e tratamentos retardados por conta do iso-

pudemos atingir mais profissionais, pudemos melhorar

lamento e por evitarem procurar assistência médica. O

nossa abrangência, pudemos educar mais.

que mudou de lá para cá? Em um período curto, hospi-

Estamos planejando o próximo webinar, mas neste in-

tais se organizaram para receber pacientes minimizando

terim tivemos o primeiro GBM-Talk, em que discutimos

o risco de contaminação, os consultórios se organizaram

a interação com o patologista, na prática cotidiana. Mais

e, aos poucos, o “novo normal” com que convivemos se

de 200 participantes acompanharam, em uma 3ª feira à

estabelece como uma alternativa sólida para provermos

noite, a discussão que contemplou pesquisa molecular

a assistência médica apropriada.

nos dias de hoje, os cuidados que cada médico precisa

E o que podemos fazer, no nosso pequeno mundo do

ter, como melhorar os resultados de diagnóstico e prog-

Grupo Brasileiro de Melanoma? A missão foi sempre de

nóstico em um evento objetivo, prático e até bem-hu-

educar e fomentar o cuidado multidisciplinar do pacien-

morado. Os participantes tomaram gosto e as perguntas

te com melanoma. Entendemos a necessidade de nos

não paravam. Planejamos uma hora de evento. Depois de

isolarmos e, para contemplar as duas questões, tivemos

uma hora e meia, tivemos que cortar, mesmo com per-

que nos reunir e criar novas formas de educação. Che-

guntas que ficaram para ser respondidas depois.

gou a hora de utilizarmos as estratégias de comunicação

O que está por vir? O GBMeet será um evento dedi-

virtual. Estas ferramentas antigas estão disponíveis há

cado a poucos médicos em cada edição. Uma discussão

anos, mas nunca nos sentimos confortáveis com elas. O

profunda a respeito de todas as etapas do cuidado do

Zoom foi criado em 2011 e o Skype, 2003. Não houve

melanoma e, no futuro, outros tipos de câncer de pele.

como não nos redermos. Tivemos que aprender a conec-

Discussões de casos clínicos, práticas e com uma aborda-

tar, fechar o microfone quando não estamos falando e

gem que faça diferença na prática clínica, já no próximo

até “compartilhar a tela” não é mais um desafio tão gran-

dia de consultório.

de.
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O que vemos é que nestes meses, anos se passaram

mente após esta tragédia de proporções inigualáveis.

no que diz respeito à nossa forma de interagir com nos-

Mas, dentro do nosso meio, pudemos dar início ao au-

sos membros. Acredito que estabeleceremos um contato

mento do nosso alcance e melhoraremos os resultados

maior, que nos aproximaremos e teremos as opiniões,

de nossa missão. Do limão, estamos aprendendo a fazer

queixas e demandas de nossos associados em breve. O

uma limonada. Contamos com todos os membros para

GBM é BRA SILEIRO e precisa estar aberto a todos e pre-

contribuir e a compartilhar com ela.

sente em todos os pontos deste país.
É uma pena que estes avanços tenham ocorrido so-

Fiquem bem. Fiquem em casa. Fiquem conosco. l

A PRIMEIRA 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.1

Posologia

1

1

Dose fixa de 350 mg
única aplicação

2

Infusão intravenosa
por 30 minutos

3

Injeção 350 mg

a cada 3 semanas

atratamento deve ser continuado
até a progressão da doença ou
toxicidade inaceitável
¹bula 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 identi cação 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 de nidas 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, pen goide 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 trans ra 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 nal 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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Oportunidades de ensino
em épocas de pandemia
por Eduardo Bertolli

A

pandemia causada pelo novo coronavírus é algo

o carregamento de documentos, aplicação de testes, dis-

sem precedentes e que já mudou a humanidade de

cussão através de fóruns etc. Para exemplificar, ilustro a

maneira considerável. Será difícil explicar somente

experiência real que temos com os residentes de Cirurgia

com palavras para nossos filhos e netos como nossas vidas

Oncológica durante o estágio em Oncologia Cutânea: pe-

foram afetadas nessa época.

riodicamente sugerimos materiais de estudo dos diversos

Entre as mudanças, e das mais relevantes, estão os cam-

assuntos de interesse, aplicamos testes e criamos fóruns

pos da educação e ensino. Com escolas e faculdades fecha-

com casos clínicos para que eles discorram sobre como os

das, eventos científicos suspensos e até mesmo a comuni-

conduziriam.

cação interpessoal sendo algo potencialmente arriscado, a

Além de observarmos que conforme o tempo passa as

transmissão de conhecimento é algo diretamente afetada

respostas ficam muito mais embasadas, hoje eles já conse-

pela pandemia.

guem discorrer até sobre situações que ainda não tiveram a

Felizmente, estamos conseguindo nos adaptar nesse as-

oportunidade de vivenciar na prática. Guidelines como do

pecto. Diversas plataformas de comunicação em tempo real

NCCN® e o Manual de Recomendações de Conduta do GBM

têm permitido a comunicação a distância e, especificamen-

tornaram-se fontes habituais de consulta, o que os ajuda

te para profissionais da saúde, aulas on-line, webinars e re-

muito na hora de participarem das discussões.

uniões científicas estão se multiplicando e hoje são quase

Por fim, um último exemplo e este de uma situação “ca-

que atividades diárias. Entre as vantagens, além da possibi-

seira”. Há um grupo dentro de um aplicativo de troca de

lidade de participar no conforto e segurança do domicílio,

mensagens com vários cirurgiões da diretoria do GBM. Pe-

observamos que as distâncias deixaram de ser problemas.

riodicamente, algum dos participantes coloca um caso real

A presença de pessoas de outras cidades e Estados bra-

para discussão. O que no começo era algo esporádico, hoje

sileiros, e até de outros países, não é mais vista como algo

já está bem mais robusto, com envio de artigos, slides de

surpreendente.

aulas e, o mais importante na minha modesta opinião, troca
de experiências.

O ensino para os médicos residentes também precisou
se reinventar. Infelizmente as atividades assistenciais eleti-

A pandemia da COVID-19 não deixará saudades, mas por

vas diminuíram, sendo este um dos pilares do aprendizado

outro lado, temos que reconhecer que ela deixará um lega-

do residente. Uma das alternativas encontradas é aprovei-

do importante para nossa maneira de estudar e aprender

tar esse tempo que surgiu com outras atividades que pos-

daqui pra frente. l

sam ser desenvolvidas em plataformas educacionais.
Menciono aqui, sem nenhum conflito de interesse e ape-

Eduardo Bertolli é Cirurgião Oncológico do Núcleo de Câncer de

nas por ser a que tenho um pouco de familiaridade, a plata-

Pele do A.C.Camargo Cancer Center e do Centro de Oncologia da

forma Moodle® (https://moodle.org/?lang=pt_br). Trata-se

BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo

de um ambiente de ensino de acesso gratuito que permite
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Diagnóstico e triagem do câncer de pele em
tempos de pandemia e o papel da telemedicina
Por Laryssa Faiçal e Maria das Graças Leto

N

o contexto da atual pandemia da Covid-19, que defi-

essa normativa, muitos pacientes ainda não têm acesso a

nitivamente trouxe mudanças em velocidade nunca

essa modalidade de consulta, principalmente através do

antes vistas nas diretrizes do atendimento médico,

SUS e, também, por dificuldades impostas pela maioria

surgem algumas dúvidas quanto ao diagnóstico das neo-

das operadoras de saúde. Em um momento de grave crise

plasias cutâneas: arriscar um diagnóstico tardio e progres-

econômica, essa falta de abrangência da telemedicina pe-

são da patologia pelo não atendimento imediato ou expor

los sistemas público e privado de saúde deixa como única

o médico e o paciente em um atendimento presencial? E

opção o teleatendimento particular, de alcance ainda mais

a telemedicina? Seria ferramenta útil para essa finalidade?

restrito.

Apesar das diversas publicações recentes a respeito desses

Vale a reflexão de que mesmo se fosse modalidade am-

questionamentos, o assunto ainda carece de estudos bem

plamente acessível à população, esse atendimento remo-

desenhados para uma conclusão definitiva.1 Protocolos têm

to ajuda de maneira limitada na tarefa do diagnóstico das

sido instituídos em algumas unidades de referência no tra-

neoplasias cutâneas, principalmente em estágio inicial. A

tamento e diagnóstico do câncer de pele, com o intuito de

visualização de lesões por câmeras acopladas a computa-

contornar essa nova realidade que a pandemia nos impôs,

dores, tablets e smartphones utilizados nas plataformas

mas sem uma uniformidade e sem evidências palpáveis dos

de telemedicina por um lado e pelos pacientes de outro,

verdadeiros riscos das diversas abordagens.

não permite, na maioria das vezes, uma qualidade de ima-

Sendo o câncer de pele a neoplasia mais prevalente e de

gem satisfatória para fazer um diagnóstico preciso e definir

maior crescimento nos últimos anos, estima-se que o perío-

conduta. Tal dificuldade também incide quando fotografias

do pós-pandemia será marcado pelo diagnóstico de casos

são enviadas previamente. No caso do melanoma, a derma-

mais graves e avançados, os quais certamente teriam outro

toscopia é etapa fundamental, além do exame completo

desfecho fora do contexto atual.

da pele ser muitas vezes necessário para identificação do

2

Estudos já demonstraram uma taxa aproximada de diag-

padrão de cada paciente - identidade névica. Lesões sus-

nóstico de câncer de pele não melanoma de 1 para cada 50

peitas clinicamente, que obedecem ao critério de avaliação

exames físicos completos e para melanoma de 1 para cada

macroscópica do ABCDE, poderiam ser identificadas sem

400 avaliações. No momento, calcula-se uma taxa de redu-

a dermatoscopia. Contudo, a complementação dermatos-

ção global de atendimentos ambulatoriais entre 50 e 80%

cópica é altamente recomendável e a biópsia excisional

(variando conforme a localização geográfica, a especialida-

mandatória no caso de suspeição de malignidade, o que

de e a natureza do serviço de saúde). Consequentemente,

requer de qualquer modo a consulta presencial. Para os

haverá a diminuição drástica dos diagnósticos de câncer de

carcinomas da pele, da mesma maneira, a visualização por

pele por triagem não direcionada, realizada através do exa-

imagens ao vivo pode ser prejudicada pela qualidade des-

me físico de rotina de pacientes que procuram o dermato-

tas e a complementação dermatoscópica e histopatológica

logista por outras causas. Justamente nesta abordagem que

muitas vezes se impõe.

3

obtemos as melhores chances de diagnóstico precoce.

A teledermatologia constitui ferramenta indiscutivel-

Além disso, mesmo nos casos onde o próprio paciente

mente promissora no nosso país e já vem sendo usada

suspeita de alguma lesão, o medo de contrair a Covid-19

em estudos pilotos e em algumas partes do mundo como

leva ao atraso na procura do profissional de saúde e, conse-

instrumento de screening em câncer de pele.45 Porém, a

quentemente, no diagnóstico.

maioria dos trabalhos que avalia sua eficácia ocorre por in-

Em paralelo a essa redução nos atendimentos ambulato-

termédio da captura de imagens por profissional treinado

riais em consultório, houve a regulamentação da telemedi-

e equipamentos apropriados, somando a imagem clinica

cina pelo CFM, excepcionalmente durante a pandemia, para

à dermatoscópica (teledermatoscopia). Além disso, esses

promover o isolamento social e tentar minimizar os impac-

métodos são utilizados em comunidades com pouco aces-

tos da falta de avaliação presencial do médico. Mesmo com

so à medicina especializada ou em serviços para abreviar
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o tempo entre a avaliação inicial por não especialista e o

[5] Finnane A, Dallest K, Janda M, Soyer HP. Teledermatology for

diagnóstico final por médico capacitado em dermatosco-

the Diagnosis and Management of Skin Cancer: A Systematic Re-

pia.6

view.JAMA Dermatol. 2017;153(3):319-327.

No cenário da telemedicina instituída para socorrer as

[6] Walocko FM, Tejasvi T. Teledermatology Applications in Skin

deficiências impostas pela pandemia, ainda não temos

Cancer Diagnosis.Dermatol Clin. 2017;35(4):559-563.

estatísticas e muito menos respaldo legal para deixar de

[7] Trettel A, Eissing L, Augustin M. Telemedicine in dermato-

confirmar ou descartar um diagnóstico de risco para o pa-

logy: findings and experiences worldwide - a systematic literature

ciente através dos métodos tradicionais. Assim, conclui-se

review.J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018;32(2):215-224.

que atualmente esse meio de consulta constitui apenas em
mecanismo facilitador de acesso ao médico e, cabe a este,
frente a menor dúvida diagnóstica, solicitar o exame presencial do paciente ou a realização de biópsia confirmatória.
Vale aos profissionais de saúde que lidam na linha de
frente da oncologia cutânea a utilização das mídias digitais
em franca ascensão para difusão de campanhas de conscientização da população sobre o câncer de pele, como
ele se manifesta e quais os riscos do diagnóstico tardio, de
modo a estimular a consulta presencial imediata principalmente nas suspeitas de melanoma e carcinomas de cabeça
e pescoço, sem olvidar da utilização sistemática de todas
as medidas de proteção individual do médico e do paciente. Pacientes de alto risco para malignidades cutâneas, que
seguem protocolos de consultas periódicas de triagem ou
que tiveram melanomas avançados recentemente, não devem perder o seguimento.
Informação e conscientização são a chave para minimizar a morbidade, mortalidade e impacto socioeconômico
do diagnóstico tardio do câncer de pele, em especial do
melanoma. A telemedicina é uma realidade necessária,
apesar de carecer de estudos que avaliam sua real eficácia
nas diversas especialidades.7 Porém, no momento, a consulta presencial ainda é o melhor método para avaliação
de lesões suspeitas de malignidade. Negligenciar um melanoma, assegurando ao paciente que sua lesão é benigna
através de uma tela, certamente é muito mais arriscado. l

Referências bibliográficas
[1] Rismiller K, Cartron AM, Trinidad JCL. Inpatient teledermatology during the COVID-19 pandemic..J Dermatolog Treat. 2020;1-3.
[2] Gomolin T, Cline A, Handler MZ. The danger of neglecting
melanoma during the COVID-19 pandemic.J Dermatolog Treat.
2020;1-2.
[3] Argenziano G, Zalaudek I, Hofmann-Wellenhof R, et al. Total
body skin examination for skin cancer screening in patients with
focused symptoms.J Am Acad Dermatol. 2012;66(2):212-219.
[4] Chuchu N, Dinnes J, Takwoingi Y, et al. Teledermatology
for diagnosing skin cancer in adults. Cochrane Database Syst Rev.
2018;12(12):CD013193.
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Cirurgia Micrográfica de Mohs

Ressecção do TODO com preservação do MÁXIMO.
por Flávio Cavarsan

A

cirurgia micrográfica de Mohs (CMM) é uma das téc-

DFSP (dermatofibrossarcoma protuberans)

nicas cirúrgicas mais comumente utilizadas, que se

CCM (carcinoma de células de Merkel)

empenha no controle microscópico das margens

Fibroxantoma atípico

para o tratamento de diversos tumores da pele. Não é a

Fibrohistiocitoma maligno

única com essa intenção, sendo relatadas diversas técnicas

Carcinoma sebáceo

com o mesmo propósito na literatura, como: torta de Tübin-

Tumores dos anexos cutâneos

gen, método de Munique, CCPDMA (excisão circunferencial

Doença de Paget extra mamária

com completa avaliação periférica e profunda das mar-

Doença de Bowen genital

gens). Oferecem como grande vantagem, em relação aos

Leiomiossarcoma

métodos convencionais, as altas taxas de cura (em torno de

Schwanoma maligno

98% para os primários e 93% para tumores recidivados).

*os dois tipos histológicos mais comumente submetidos a CMM
**em minha opinião pessoal, carecemos de estudos randomizados controlados e multicêntricos para atestar a eficácia da CMM em lesões melanocíticas.

O inventor da CMM foi o médico americano, cirurgião
geral, Dr. Frederic Edward Mohs, que começou seus experimentos em camundongos de laboratórios, no início de
1930, evoluindo para tratamento do seu primeiro paciente

Como citado no parágrafo anterior, os dois tumores mais

humano em meados de 1936 e suas três primeiras publica-

frequentes e mais beneficiados pela técnica são o CBC e

ções sobre o histórico, fundamentos e metodologia da nova

CEC, passando a destacar mais sobre os mesmos. A maioria

técnica no ano de 1941 [1,2,3]. Mohs ao publicar suas desco-

dos guidelines traz as situações onde os pacientes porta-

bertas tentou encorajar os cirurgiões a aprender o procedi-

dores destas neoplasias se beneficiam pela técnica com

mento, sendo malsucedido, pois muitos cirurgiões, naquela

controle microscópico das margens, podendo ser a primei-

época, não estavam confortáveis em aprender patologias

ra escolha (tumores de alto risco) ou como resgate nos in-

da pele e técnicas laboratoriais. Os dermatologistas, que

sucessos terapêuticos de outras modalidades, para tumores

eram bem treinados em dermatopatologia, e que tinham

de baixo risco.

contato com os cânceres de pele diariamente, rapidamente
abraçaram o procedimento

[4].

O NCCN traz em sua versão 1.2020, as diferenças entre alto

Atualmente, a maioria das

CMM é realizada por dermatologistas, embora um número

e baixo risco para recorrência entre os CBC: [7]

crescente de cirurgiões plásticos, otorrinolaringologistas,
cirurgiões oncológicos, oftalmologistas, cirurgiões de ca-

H&P

LOW RISK

HIGH RISK

Location/size

Area L <20 mm
Area M <10 mm

Area L ≥20mm
Area M ≥10mm
Area H

Borders

Well defined

Poorly defined

Primary vs.
Recurrent

Primary

Recurrent

secção do TODO com preservação do MÁXIMO”.

Immunosuppression

(-)

(+)

Os tumores da pele potencialmente tratados pela técnica

Site of prior RT

(-)

(+)

Pathology subtype

Nodular, superficial

Aggresive
growth pattern

Perineural
involvement

(-)

(+)

beça e pescoço e patologistas também estejam praticando
e utilizando o procedimento.
Tem como princípio fundamental a ressecção total do
tumor sob visão microscópica no pré operatório através de
cortes próprios de congelação, com o cuidado extremo de
preservação do tecido normal circunjacente, ou seja, “res-

são: [5, 6]
CBC (carcinoma basocelular)*
CEC (carcinoma escamoso da pele)*
MC is (melanoma cutâneo in situ)**

8

MELANOMA l Publicação oficial do GBM

www.gbm.org.br

Já para os CEC as diferenças segundo o NCCN, são: [7]
H&P

LOW RISK

HIGH RISK

Location/size

Area L ≥20mm
Area L <20 mm
Area M ≥10mm
Area M <10 mm
Area H

Borders

Well defined

Poorly defined

Primary vs.
Recurrent

Primary

Recurrent

Immunosuppression

(-)

(+)

Site of prior RT or
chronic inflammatory process

(-)

(+)

Rapidly growing
tumor

(-)

(+)

Neurologic symptoms

(-)

(+)

Pathology:
Degree of differentiation
Acantholytic (adenoid), adenosquamous, desmoplastic
or metaplastic
(carcinosarcomatous)
subtypes
Depth: Thickness
Perineural, lymphatic or vascular
involvement

Well or moderately

IIIª fase = fragmento 4 (+)

IVª fase = fragmento 5 (-)

Após 4 fases /5 fragmentos
= livre

Esquematização do mapa

Representação da Iª fase

Positividade fragmento 2

Correção do defeito

Poorly differentiated
(+)

(-)
≤6mm and
no invasion
beyond subcutaneous fat
(-)

IIª fase = fragmento 3 (+)

>6mm or invasion beyond
subcutaneous
fat
(+)

Ilustração de um caso submetido a técnica
micrográfica de Mohs
(Do arquivo pessoal do Dr Flávio Cavarsan)

Mulher, 60 anos, com CBC mal delimitado em região frontal
com 3,2 x 1,4 cm de diâmetro

Tumor sem marcação

Iª fase = fragmentos
1 e 2 / frag 2 (+)
9
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As técnicas cirúrgicas com controle microscópico

Por fim, vale salientar que as cirurgias com controles mi-

das margens são especialmente valiosas nos casos com in-

croscópicos das margens são procedimentos importantes

filtração tumoral perineural:

no enfrentamento dos tumores cutâneos e, como quaisquer

(Do arquivo pessoal do Dr Flávio Cavarsan)

técnicas cirúrgicas, exigem conhecimentos e treinamentos
adequados para obtenção dos melhores resultados e assim
maiores benefícios aos pacientes. Nesse prisma, achamos
prudente o envolvimento de um time interdisciplinar composto de cirurgião (confecção do mapa, marcação no paciente, ressecção da peça cirúrgica, preparo dos fragmentos e checagem no microscópio), patologista (confecção do

Iª fase = fragmentos 1 e 2 (+)

mapa, confirmação da marcação no paciente e checagem

Invasão perineural

no microscópio) e histotécnico (coloração dos fragmentos,
cortes no criostato e preparo das lâminas para microscópio), sendo aconselhável que todos esses profissionais estejam reunidos no bloco cirúrgico durante o procedimento,
para a perfeita interação entre eles e o melhor emprego
da metodologia. l

Referências bibliográficas
Iª fase = fragmentos
1 e 2 / frag. 1 (+)

Área do frag. 1 (+) /
frag. 2 (-)

[1] Mohs FE: Chemosurgery, a microscopically controlled me-

grupo de céls.
(+) perineural

thod of câncer excision, Arch Surg 42:279-295, 1941.
[2] Mohs FE, Guyer MF: Pre-excisional fixation of tissues in the
treatment of cancer in rats, Cancer Res 1:49-5, 1941.
[3] Mohs FE, Severinghaus EL, Schmidt ER: Conservative Amputation of gangrenous parts by chemosurgery, Ann Surg 114:274282, 1941.
[4] "The Evolution of Mohs Micrographic Surgery - SkinCancer.

org". www.skincancer.org. Retrieved 11 September 2018
CMM em Tu recidivado
(V fases / 14 fragmentos)

Invasão perineural
nas IV fases

[5] Darmstadt GL, Steinman HK: Mohs’micrographic surgery of

Detalhe (+) na IVª
fase / frag. 13

the head and neck, West J Med 152:153-158, 1990.
[6] Drake LA, Dinehart SM, Goltz RW et al.: Guidelines of Care for
Mohs Micrographic Surgery, J Am Acad Dermatol 33:271-8, 1995.
[7] Version 1.2020, 10/02/19© 2019 National Comprehensive
Cancer Network® (NCCN®)

Iª fase = fragmento único tipo
PACMAN

representatividade do
frag. PACMAN
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O que faz com que o Melanoma BRAF+ seja diferente?

20% DOS PACIENTES BRAF+ TEM MENOR CHANCE

50% dos casos de melanoma possuem
uma mutação no gene BRAF, tornando-o
o subtipo genético mais comum de
melanoma cutâneo.1,2

Realizar o teste BRAF o quanto antes pode
auxiliar a direcionar a terapia tanto no
cenário metastático como em adjuvância.
Para saber mais ligue:
0800 776 6300

100

SOBREVIDA GLOBAL (MESES)

A mutação BRAF pode estar associada
a um pior prognóstico em relação ao
tipo selvagem.3

DE ESTAREM VIVOS EM 10 MESES VS. OS SELVAGENS 4

80

60

40

GLOBAL P<0,001
A VS. C P<0,003

20

B VS. C P=0,147

B: BRAF SELVAGEM

A VS. B P=0,027

C: BRAFMUT SEM INIBIDOR

0
0

2

4

6

8

TEMPO (MESES)
ADAPTADO DE LONG GV, ET AL. J CLIN ONCOL 29:1239-1246, 2011.

Referencias: 1. The Cancer Genome Atlas Network. Genomic classification of cutaneous melanoma. Cell. 2015;161(7):1681-96. 2. Jakob JA, et al. NRAS mutation status is an independent
prognostic factor in metastatic melanoma. Cancer. 2012;118(16):4014-23. 3. Long GV, et al. Prognostic and clinicopathologic associations of oncogenic BRAF in metastatic melanoma. J Clin
Oncol. 2011;29(10):1239-46.. 4. Jacquelot N, et al. Immunophenotyping of stage III melanoma reveals parameters associated with patient prognosis. J Invest Dermatol. 2016;136(5):994-1001.
Material destinado exclusivamente a profissionais de saúde habilitados a prescrever e/ou dispensar medicamentos.
2020 © - Direitos Reservados - Novartis Biociências S/A. Proibida a reprodução total ou parcial sem a autorização do titular. Data de produção: Abril/2020. BR-09064
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A 14ª Conferência Brasileira sobre
Melanoma está chegando
por Dr. Ezio Augusto Amaral Filho

O

mundo se apresenta em transformação. Uma nova

mentos. Dentre eles:

realidade em curso com a pandemia do coronaví-

• Quais as dicas para o diagnóstico precoce?

rus. Novos tempos. Oportunidades diante desta

• Como fazer e o que usar?

singular crise. A mudança foi imposta.

• Quais os principais erros cometidos?

Albert Einstein já dizia: “Insanidade é continuar fazendo

• Como devemos conduzir o melanoma cutâneo no idoso?

sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes”.

• Quais as medicações que podem favorecer o aparecimen-

Rotinas foram alteradas. Diante desta nova fase, o Grupo

to do melanoma?

Brasileiro de Melanoma tomou seu destino e está se rein-

• Em relação aos melanomas especiais, quais são as con-

ventando.

dutas?

A 14ª Conferência Brasileira sobre Melanoma será de 05

• A pesquisa do linfonodo sentinela vai se tornar obsoleta?

a 07 de agosto de 2021, na cidade de Curitiba. O local já foi

• Paciente com baixo volume de doença, qual a melhor con-

escolhido e ocorrerá nos salões do Clube Curitibano. Gran-

duta: cirurgia ou novas drogas?

des espaços para a realidade que se impõe. Um novo nor-

• Quais as novidades em relação aos outros tumores de

mal está se apresentando com atitudes a serem seguidas.

pele?

A cidade foi fundada em 1693 com o nome de Vila Nossa

• As novas drogas estão demonstrando benefício num con-

Senhora da Luz dos Pinhais. A prosperidade somente veio

texto de neoadjuvância e adjuvância?

em 1812 com o tropeirismo quando se tornou ponto estra-

• A telemedicina nos casos de tumores cutâneos poderá

tégico do caminho do Viamão a São Paulo e às Minas Gerais.

ser rotina?

O nome foi mudado em 1721. Curitiba é uma palavra de

Em resumo, atualizações serão recomendadas. Discus-

origem Guarani: Kur yty ba, que quer dizer “grande quanti-

sões infinitas. Novas técnicas. Estejam conosco neste novo

dade de pinheiros”, na linguagem indígena. Esta árvore, a

contexto, discutindo e aprendendo com os experts nacio-

Araucaria angustifolia, tem a forma de uma taça e produz

nais e internacionais. Será um enorme prazer contar com

uma semente chamada pinhão, que é rica em proteínas e

vocês. Os curitibanos os esperam de braços abertos. l

consumida in natura ou como ingrediente da culinária regional paranaense (foto 1). O pinhão serve de alimento a
um pássaro chamado Gralha Azul, que colhia esta semente

Ezio Augusto Amaral Filho é Presidente da 14ª Conferência

com o bico e a enterrava para consumo posterior. Ele foi o

Brasileira sobre Melanoma

grande responsável pelo aparecimento de nossa floresta de
Araucárias. Tão fascinante e importante esta história que,
em 1982, em virtude do centenário do Clube Curitibano, foi
adquirida uma obra do famoso artista plástico Potty Lazzarotto denominada Monumento à Gralha Azul (foto 2). Ela
está exposta na entrada principal do Clube. Contarei mais
histórias nos próximos informativos. Agora vamos ao que
interessa.
Estaremos esperando por vocês apaixonados por tumores cutâneos e, em específico um dos mais letais dos tumores, o melanoma cutâneo.

Foto 1 – Na entrada do
local do evento, uma
Araucaria angustifolia
com todo seu esplendor.

A Conferência oferecerá uma experiência minuciosa dos
temas através de seus módulos, plenárias e aulas satélites.
Fiquem de olho nos pré-cursos que farão vocês se aprofundarem e discutirem mais de perto com seus palestrantes.
Realmente um tema apaixonante e muitos questiona12

Foto 2 – Em frente ao
Clube, a obra de Poty
Lazzarotto denominada
Monumento à Gralha
Azul, representando o
pássaro e o pinhão.
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Como tratar o paciente com melanoma
avançado após progressão à primeira linha
com imunoterapia?
Por Rodrigo Munhoz

A

incorporação de anticorpos monoclonais anti-

imunoterapia em primeira linha, uma opção amplamente

-CTLA-4 e anti-PD-1 revolucionou o tratamento do

aceita é a troca do tratamento para inibidores do BRAF com-

melanoma avançado. Após a demonstração de res-

binados a um inibidor do MEK no momento da progressão.

postas sustentadas com o uso do ipilimumabe, levando,

As alternativas atualmente disponíveis no Brasil incluem

após décadas, à mudança nas curvas de sobrevida desses

os regimes de vemurafenibe/cobimetinibe ou dabrafenibe/

pacientes, o desenvolvimento clínico dos agentes anti-

trametinibe (o encorafenibe e o binimetinibe ainda não se

-PD-1 consolidou a imunoterapia como um dos tratamentos

encontram registrados junto à ANVISA). Todavia, convém

padrão para pacientes com doença irressecável ou metastá-

salientar que não há estudos randomizados conduzidos

tica, independentemente da mutação do gene BRAF.

com essas combinações nesse contexto e séries retrospec-

Agentes como nivolumabe ou pembrolizumabe, quando

tivas sugerem a possibilidade de menor eficácia versus seu

utilizados em monoterapia, resultam em taxas de resposta

uso em primeira linha, sobretudo quanto à duração de res-

objetiva próximas a 45% em primeira linha, com mais de

posta e risco de maior incidência de eventos adversos.3,4

40% dos pacientes vivos em 5 anos.1,2 Mais recentemen-

Para pacientes sem mutação do gene BRAF expostos

te, estudos randomizados atestaram a eficácia da estratégia

ao nivolumabe ou pembrolizumabe em monoterapia (ou

do uso combinado do ipilimumabe e nivolumabe, com taxas

para aqueles com mutação do gene BRAF, após falha aos

de resposta objetiva de 58% (incluindo 22% de respostas

anti-PD-1 inibidores do BRAF/MEK), uma alternativa tra-

completas), e mediana de sobrevida global superior a 60

dicionalmente aceita é o uso do ipilimumabe, com séries

meses.

apontando eficácia comparável àquela demonstrada nos
estudos de registro desse agente anti-CTLA-4 (taxa de res-

Todavia, apesar dos ganhos inequívocos e respostas

posta ao redor de 10-15%).5

duradouras cada vez mais frequentes, a maior parte dos
pacientes tratados com imunoterapia desenvolverá pro-

Mais recentemente, porém, a possibilidade de uso do

gressão de doença às custas de mecanismos envolvidos na

ipilimumabe combinado ao nivolumabe ou pembrolizu-

resistência primária ou secundária. Na recente atualização

mabe após falha a um agente anti-PD-1 em monoterapia

do estudo CheckMate-067, apenas 36% daqueles tratados

surgiu como alternativa nesse contexto. No congresso

com a combinação de ipilimumabe e nivolumabe e 29%

anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO

dos que receberam nivolumabe em monoterapia se man-

Annual Meeting) de 2020, dois trabalhos apresentados ao

tinham sem progressão de doença após 5 anos.1 De forma

longo da sessão oral avaliaram a eficácia da estratégia de

semelhante, a proporção de pacientes livres de progressão

resgate para esses pacientes. Em um dos estudos, a combi-

em 48 meses, dentre os que receberam pembrolizumabe

nação do pembrolizumabe e ipilimumabe em doses baixas

no estudo KEYNOTE-006, foi de 23%.

(1mg/kg) após falha a um anti-PD-1 foi avaliada em um es-

2

No momento da falha ao tratamento, é fundamental ava-

tudo de fase II. A taxa de resposta por irRECIST foi de 27%,

liar o padrão e o volume da progressão, e estratégias como

com mediana de duração de resposta de 18 meses e media-

ressecção de metástases, radioterapia (com ou sem técni-

na de sobrevida global de 24,7 meses.6 O segundo estudo

cas ablativas), ou procedimentos minimamente invasivos

abordando o mesmo tema foi uma série retrospectiva, na

guiados por imagem devem ser considerados de forma in-

qual pacientes previamente tratados com anti-PD-1 (e ou-

dividual, preferencialmente mediante discussão multidisci-

tras linhas, se aplicável) foram expostos ao ipilimumabe em

plinar. Todavia, a maior parcela dos pacientes demandará

monoterapia ou associado a um agente anti-PD-1.

uma nova linha imediata de tratamento sistêmico.

O uso da combinação resultou em taxa de resposta de

Para aqueles com mutação do gene BRAF tratados com

32% e proporção de pacientes vivos em 18 meses de 53%
13
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noterapia, como o uso de linfócitos tumorais infiltrantes
ou terapias baseadas em citocinas, permanecem distantes
da realidade brasileira na maior parte dos centros, mesmo
através de estudos clínicos.
Fica claro que, apesar dos avanços sem precedentes, o
melanoma não se tornou uma doença menos desafiadora ou
simples de se tratar. As elevadas proporções de pacientes
que desenvolvem progressão de doença após uso de anticorpos monoclonais anti-PD-1 isolados ou em combinação
ao ipilimumabe e as limitadas opções para tratamento subsequente reforçam a necessidade de um esforço constate
e investimentos em novas estratégias de tratamento para
esses pacientes. l
Rodrigo Munhoz - Médico Oncologista e Diretor Científico
do Grupo Brasileiro de Melanoma
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GBM: Em tempos de pandemia
do COVID-19
OMBUDSMAN GBM (2019/2021)

por Mauro Y. Enokihara

N

o primeiro número deste Boletim O Melanoma, desta

e Melanoma de primário oculto com participação do Dr.

gestão 2020/2021, no último parágrafo desta coluna

Rodrigo Munhoz (SP) e Alberto Wainstein (MG).

do Ombdsman escrevi: “O GBM não irá parar, vamos

Aconteceu um segundo evento pela internet: GBM Talk, no

nos adequar às novas demandas, educação a distância, web-

dia 30/06 – O que esperar e o que cobrar do patologista, com

meeting, webnair, “zoom”, “meet”, “teams”, etc, etc, e etc. é o

a participação dos Drs. Gilles Landman, João Duprat e Rafael

desafio desta diretoria, o trabalho só está no início...”.

Schmerling, sempre mantendo a preocupação em ensinar

E iniciou muito bem com um webmeeting, no dia 23/05,

com o caráter interdisciplinar.

com um ilustríssimo convidado internacional: o Professor

Vamos aguardar o que virá, mantendo-nos obedientes no

John Thompson é professor de melanoma e cirurgia oncoló-

uso das máscaras, o distanciamento e o isolamento social, la-

gica da Universidade de Sidnei, na Austrália, e participou das

var as mãos e o uso do álcool gel, conviver com novos termos

discussões de casos apresentados pelos Dr. Eduardo Bertolli

“lockdown” horizontal/vertical, flexibilização e não nos es-

e Ivan Dushee, que a tecnologia pode nos proporcionar e a

quecermos jamais dos nossos pacientes oncológicos, que es-

pandemia nos impôs eles em São Paulo e o Professor Thomp-

tão em tratamento, pois o descuido no retardo do diagnóstico

son respondendo de Sidnei, com a participação da assistência

e a mudança de estadio são fatais, para doentes oncológicos

via chat.

com COVID-19 ou não.

Além das discussões de casos envolvendo interação ci-

Vamos nos cuidar e cuidar dos outros, com tantas incer-

rúrgica versus imunoterapia/terapia-alvo, foram aborda-

tezas e informações desencontradas, nunca se publicou e

dos dois temas: Lentigo maligno melanoma na face com

nos informamos tanto, por todos os meios de comunicação,

participação e apresentação expositivas do Dr. Renato Ba-

somente uma única certeza, não sei como, quando e de que

kos (RS), Gilles Landan (SP) e Eduard Rene Brechtbühl (SP);

forma, mas esta pandemia passará. l
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