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Palavra do primeiro presidente

por Fernando Augusto de Almeida

T

enhamos em mente que vivemos um momento crí-

A diretoria atual, sob a presidência do Dr. Rafael A.

tico, jamais vivenciado por qualquer um de nós, e

Schmerling, traçou uma série de atividades com abran-

a única forma é nos mantermos unidos e termos

gência nacional e internacional. Inicialmente as reu-

atitudes construtivas.

niões serão online e, posteriormente, passada esta crise

No primeiro editorial do boletim informativo e cien-

mundial, voltaremos para as reuniões presenciais.

tífico do GBM, datado de abril de 1988, escrevi que o

Tenho certeza que, juntos, atravessaremos essa tur-

objetivo deste é levar aos colegas atualização e um

bulência. É inspirador ver o mundo se unindo em bus-

maior intercâmbio multidisciplinar sobre o melanoma, e

ca da solução, de uma vacina. Uma pandemia como a da

assim tem acontecido durante todos estes anos.

Covid-19 exige medidas extraordinárias e, felizmente, a

Apesar de algumas pequenas divergências, naturais

grande maioria da população tem colaborado e a classe

dentro de qualquer grupo, o GBM é e sempre foi unido,

médica tem exercido uma ação exemplar e fundamental.

prestando importantes colaborações e ensinamentos ao
estudo do melanoma.
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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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Palavra do atual presidente
por Rafael Aron Schmerling

Q

uem poderia imaginar que enfrentaríamos uma

tologia, cirurgia ou oncologia clínica vêm discutindo ma-

pandemia, causada por um vírus capaz de colocar

neiras de abordar estas situações.

um terço da população mundial sob quarentena?

A tônica é de discutir individualmente a situação que

Quem poderia imaginar que uma infecção acometeria 3

cada paciente enfrenta. Não há como ter uma recomenda-

milhões de pessoas e levaria à morte mais de 200.000

ção única, que inclua pacientes com tumores curativos ou

(com testes confirmados)? Os números são subestimados,

em tratamento paliativo. Com a limitação do atendimento

certamente crescentes e, sem dúvida, aterrorizadores. En-

médico, como os pacientes terão o diagnóstico feito? Pa-

frentamos um cenário comparável ao de uma guerra.

cientes com melanoma in situ podem esperar para ter sua

O que podemos fazer como membros de uma comu-

ampliação feita? Quanto tempo? E a ampliação de um me-

nidade (seja esta, sua cidade, seu país ou o mundo)? Até

lanoma T3 ou T4? Qual é o risco suficiente recomendar que

agora, o que temos como certo é a necessidade de conter

o paciente venha mensalmente receber tratamento adju-

a transmissão. Esta missão depende de um enorme es-

vante, quando já uma possibilidade de cura somente com

forço. Nos foi pedido que restringíssemos o contato com

a cirurgia? A COVID fará parte da discussão do tratamento

nossos entes queridos, que restringíssemos nosso traba-

paliativo e da terminalidade?

lho (e, consequentemente, nosso ganho), nosso lazer...

Pessoalmente, eu acredito que esta crise deixará

fomos restritos em todas as esferas do nosso convívio

uma marca residual nos pacientes com câncer, que terão

social. Há, inclusive, um grande impacto na saúde men-

diagnósticos mais tardios e tratamentos retardados. Isso

tal por conta da quarentena.

é meramente especulativo, mas depois podemos enfren-

E para quê? Por um bem comum: o fim da pandemia.

tar o rebote.

Em um cenário de incontáveis infecções, suporte mé-

Em meio à turbulência surgem as terapias certeiras,

dico insuficiente e mortes que seguem aumentando, não

quase milagrosas. É essencial que tenhamos informação

é nada produtivo enfrentar recomendações de agências

precisa e confiável para não colocar mais pacientes em ris-

que se dedicam ao estudo de epidemias, sobretudo com a

co. Surgem também ferramentas, como a telemedicina, que

politização desta questão, que é exclusivamente sanitária.

demanda um grande cuidado, mas que pode ser de grande

Esta crise veio nos mostrar o quão despreparados esta-

valor. Com informação, poderemos oferecer o que há de

mos. Com o descontrole da disseminação chegamos a um

melhor e levar serenidade aos nossos pacientes e colegas.

cenário em que não há leitos de UTI, não há ventiladores

Como médicos, precisamos apresentar aos nossos

mecânicos e nem sequer como diagnosticar casos, por fal-

pacientes a melhor evidência disponível para a determi-

ta de testes. Os menos favorecidos, mais uma vez, sofrerão

nação do risco e do benefício de cada procedimento que

mais. A COVID-19 escancara a desigualdade social.

possa fazer parte do tratamento. Passa a fazer parte da

Mais uma vez, o que podemos fazer para mitigar o fato

discussão do risco da cirurgia ou dos tratamentos sistê-

de não haver um tratamento, a limitação do suporte médi-

micos a probabilidade de infecção por coronavírus e suas

co, a falta de testes, os dados imprecisos, entre outras di-

complicações. Mas, devemos mirar o exemplo dos nossos

ficuldades? Restringir nosso convívio social. Esta é a única

colegas que enfrentam esta doença em prontos-socorros e

forma que nós, como cidadãos, podemos contribuir.

unidades de terapia intensiva e lembrar que não podemos

E o que podemos fazer como profissionais de saúde?

perder a oportunidade de curar câncer.

Em meio ao caos que se instalou, persistem os casos de

Aqui, minha ideia não é de dizer o que um ou outro deve

câncer, entre eles o melanoma e os demais tumores cutâ-

fazer em sua casa ou no seu consultório. Apenas acredito

neos. Como manejar os pacientes em tratamento? Qual a

que juntos, como sempre foi o espírito do GBM, possamos

abordagem para os que recentemente tiveram seu diag-

apoiar uns aos outros para enfrentar um dos maiores desa-

nóstico? O que acontecerá com aqueles que nem conse-

fios da nossa história recente.

guiram identificar sua doença?
Apesar da falta de dados que norteiam as recomenda-

Fiquem em casa.

ções, diversas sociedades médicas relacionadas à derma-

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

UMA FERRAMENTA ADICIONAL PARA INCREMENTAR
SEU PLANO DE TRATAMENTO1,2

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

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

N

ada melhor começar esta nova gestão com as palavras
do nosso primeiro presidente, Dr. Fernando Augusto

O nosso Ombudsman, Dr. Mauro Enokihara, apresenta um
texto sobre a história do GBM, em “A marca de cada gestão”.

Almeida. Uma excelente reflexão sobre este momento.

Nosso atual presidente, Dr. Rafael Aron Schmerling, nos

Dr. Felice Riccardi nos fala sobre o programa Melanoma

fala sobre o cenário atual, com palavras sábias sobre nossa

Proteja-se. Esta campanha é realizada regularmente há vários

conduta enquanto pro issionais de saúde e cidadãos.

anos no Rio Grande do Sul e uma das metas do GBM é expandir

Agrade-ço ao Dr. Rafael o convite para ser editor do

este programa para todo o Brasil.

Boletim, sendo uma honra contribuir para o GBM. Agradeço

Reconhecido internacionalmente, o Dr. Eduardo Bertolli
apresenta o seu trabalho e nomogramas sobre a probabilida-

profundamente. Tudo vai passar.
Paz e bem. l

de de linfonodos adicionais comprometidos em pacientes com
linfonodo sentinela positivo e sobre o risco de recidiva em pacientes com linfonodo sentinela negativo. Este artigo inclui o
link de acesso aos dois nomogramas, ferramentas que utilizamos em nossa prática diária e que recomendamos fortemente.

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
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SOBREVIDA GLOBAL (MESES)

A mutação BRAF pode estar associada
a um pior prognóstico em relação ao
tipo selvagem.3
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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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Programa de prevenção primária
"Melanoma Proteja-se"
ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA

N

por Felice Riccardi

a maioria dos países, o câncer é uma das principais

parte de uma abordagem abrangente, estratégias focadas

causas de morte nas pessoas com até 70 anos.

e bem adaptadas podem ser eficientes para alcançar

A incidência e a mortalidade têm aumentado

subpopulações específicas5,6.

rapidamente no mundo. As razões envolvidas são complexas,

Segundo a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer

entretanto, existe relação direta com o crescimento

(IARC), o ideal é a associação de várias atitudes como, por

populacional, avanço da idade e mudança na prevalência

exemplo, o uso de roupas e acessórios que cubram a maior

e distribuição dos fatores de risco, principalmente nos que

parte da superfície corpórea, evitar atividades ao ar livre nos

estão associados ao desenvolvimento socioeconômico1.

horários inadequados (10h - 16h) e a utilização do protetor

No Brasil, a estimativa, para cada ano do triênio 2020-

solar aliado às condutas citadas anteriormente7. Entretanto,

2022 indica que ocorrerão 625 mil casos novos da doença,

o maior desafio é a efetividade destas ações em convencer

cabendo às neoplasias malignas da pele, aproximadamente,

a população de que a mudança de comportamento é

177 mil não melanomas e 9 mil melanomas, ou seja, quase

necessária, para acontecer o decréscimo da ocorrência e

30% do total, sendo que a letalidade desta última é em

morte4 . Obviamente, com conhecimento destes fatos, o

torno de 20%2. Estes tumores, mais frequentemente, são

planejamento de métodos que possam mudar o curso desta

diagnosticados nas populações de origem caucasiana e a

enfermidade é mandatório.

principal causa predisponente, para o desenvolvimento é

Diante do exposto, em 2007, com o objetivo de levar a

a exposição excessiva ao sol, principalmente na infância e

informação sobre o câncer de pele à população, o Grupo

adolescência2,3. As lesões malignas da pele, na maioria das

Brasileiro de Melanoma (GBM) iniciou uma campanha,

vezes, em tese são evitáveis, motivo pelo qual as atividades

liderada pelo Dr. Gilles Landman (presidente em exercício na

preventivas são muito importantes. O surgimento delas

época), chamada “Ação Verão”. Inicialmente, as orientações

pode ser diminuído por campanhas eficazes de prevenção

eram disseminadas de três formas: através da distribuição

primária, mostrando às pessoas a importância da proteção

de folhetos durante o veraneio nas praias, contendo

solar, que ajuda a prevenir os efeitos nocivos da radiação,

explicações a respeito da doença; em revistas com tiragens

incluindo o envelhecimento precoce da pele, queimaduras,

expressivas, como a Veja São Paulo, e em um videoclipe

lesões oculares e o câncer cutâneo. Quando usadas como

exibido em algumas redes de cinema. Aos veranistas ainda

Fotos: Arquivo pessoal
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eram ofertados bonés e camisetas com a logomarca e o tema

rapidamente, com a finalidade de incentivar a população a ter

do evento, Melanoma Proteja-se, bem como filtros solares. A

um estilo de vida que reduza a chance de desenvolvimento

partir da segunda edição, o GBM estabeleceu uma parceria

de neoplasias cutâneas, pois a conscientização diminui os

com o SESC RS, tornando-a mais sólida. Desde então, além

índices da doença.

das intervenções anteriores, exceto o curta-metragem,

Por esse motivo, precisamos envolver cada vez mais a

iniciou-se uma programação anual, no verão, de aulas à

comunidade, para que as orientações se propaguem em todos

beira-mar em estruturas montadas com equipamentos

os pontos do Brasil. É importante identificarmos as áreas onde

audiovisuais, onde eram passadas orientações relativas

há falta de informação, a fim de melhorar os esforços nessas

aos tumores malignos da pele sobre definição, incidência,

regiões para prevenir o câncer de pele e mudar o rumo desta

fatores de risco, diagnóstico, tratamento e prevenção. Neste

moléstia, pois essa é a principal missão do GBM. l

último quesito, os tópicos são: medidas fotoprotetoras
(químicas, físicas e comportamentais) e recomendações a

Referências bibliográficas:

respeito da exposição solar excessiva, principalmente em

(1) BRAY, F et al., Cancer. J Clin 2018;68:394-424.

horários prejudiciais à pele (com maior índice de radiação

(2) Estimativas INCA 2020-22.

UV). Também nesta edição foi iniciada a chamada “Ação na

(3) American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2019.

Montanha”, pois as pessoas que visitam a serra no inverno

(4) DE Haas ER1, Nijsten T, DE Vries E. J Drugs Dermatol. 2010

devem estar cientes de que os cuidados nesta estação são

Feb;9(2):112-6.

os mesmos. Após a consolidação, este trabalho passou a ser

(5) Robinson JK, Baker MK, Hillhouse JJ. New approaches to melanoma

um programa e o nome tornou-se o próprio logotipo. Em

prevention. Dermatol Clin. 2012;30(3):405-412. 230.

abril de 2019, com o apoio do SESCOOP/SP, o conhecimento

(6) Goulart JM, Wang SQ. Knowledge, motivation, and behavior

foi levado aos trabalhadores rurais. Mais de trezentos

patterns of the general public towards sun protection. Photochem

agricultores, que se expõem ao sol por necessidade,

Photobiol Sci. 2010;9(4):432-438.

assistiram a palestras sobre câncer de pele na Agrishow,

(7) International Agency for Research on Cancer. IARC Handbook on

uma das maiores feiras de agronegócios do país, na cidade

Cancer Prevention. Volume 5: Sunscreens. Lyon, France: International

de Ribeirão Preto. Também nesse ano, em colaboração

Agency for Research on Cancer, World Health Organization; 2001.

com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO),
o “Melanoma Proteja-se” participou do evento “Troque o
Medo por Esperança”.
Atualmente, após anos de maturidade, o GBM pretende
expandir o programa. Para difundir o entendimento relativo
a esse problema de saúde pública, serão intensificadas ações
educativas em determinados grupos-alvo: agricultores,
esportistas, crianças e jovens. Isto ocorrerá nos mais diversos
locais: feiras, academias, clubes, parques, ruas, escolas,
serra, praias e outros. Além disso, serão utilizados os canais
de mídia social, que alcançam um grande número de pessoas

www.pierre-fabre.com

Cuidar do ser humano
como um todo.
Oncopole,
Toulouse, França:
Um dos principais
centros de pesquisa
da Pierre Fabre.

A Pierre Fabre combina pesquisa
farmacêutica avançada e tradição em
dermocosmética para cuidar do ser humano
de forma integral, da prevenção de doenças
ao desenvolvimento de novos tratamentos.
Anualmente, investimos mais de 150
milhões de euros em Pesquisa e
Desenvolvimento nas áreas de oncologia,
sistema nervoso central, saúde do
consumidor, dermatologia e
dermocosméticos.

Da saúde à beleza.
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MAIS FORÇA PARA A VIDA DO PACIENTE BRAF+1
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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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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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Bioestatística a favor dos pacientes
com melanoma
ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA

N

por Eduardo Bertolli

omogramas são ferramentas matemáticas que per-

A outra ferramenta, baseada no mesmo banco de dados,

mitem a visualização gráfica da significância estatís-

diz respeito aos pacientes com sentinela negativo e avalia

tica das variáveis estudadas em uma pesquisa1. Em

o risco de recidiva do melanoma em um, dois, cinco e dez

outras palavras, ao invés de apresentar uma série de variá-

anos após a cirurgia4. Essa informação pode ser utilizada

veis com valores de p, odds ratio, intervalos de confiança e

para individualizar o seguimento desses pacientes basea-

outros que nem sempre são de fácil interpretação, é possí-

do nesse risco, auxiliando na programação de consultas e

vel apresentá-los através de um gráfico cujo entendimento

exames de imagem, além de poder ser utilizado no futuro

será mais fácil, assim como sua aplicação prática.

para definir pacientes de alto risco para adjuvância, mesmo

Em medicina e, particularmente em oncologia, essa fer-

sem doença linfonodal. O acesso à calculadora também é

ramenta já é bastante utilizada1. O Memorial Sloan Kette-

gratuito em https://accamargo.org.br/noticias/nomogra-

ring Cancer Center (Nova York, EUA) por exemplo, tem em

ma-preditor-de-recidiva-em-pacientes-com-linfonodo-

seu site uma área destinada somente aos nomogramas

-sentinela-negativo.

(https://www.mskcc.org/nomograms). São vários, divididos
por tipo de neoplasia e para vários cenários clínicos, funcionando como calculadoras on-line preditoras de risco.
Pensando em melanoma, hoje temos pelo menos duas
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Ombudsman

C

por Mauro Enokihara

omo um dos sócios fundadores, sempre servi aos pro-

exercer esta tarefa no GBM, passando a ter uma coluna no

pósitos do GBM e continuarei servindo enquanto pu-

Melanoma. Passados dez anos fui o segundo Ombudsman

der ser útil ao Grupo e à comunidade a qual ele serve:

convidado pelo Professor Ivan Dunshee Santos e, nesta ges-

seus associados.
Por ser um Grupo de estudos que leva a educação médica
de maneira multicêntrica a todas as entidades que necessita-

tão, aceito com muita honra o convite feito pelo atual presidente, Dr. Rafael Schmerling, para suceder na função de
ouvidor o Dr. Francisco Belfort.

rem usufruir dos seus serviços é multidisciplinar, que significa

Dr. Rafael Schmerling, primeiro oncologista clínico eleito

mais do que agrupar especialidades afins e, fundamentalmen-

como presidente do GBM, tem uma grande responsabilidade

te, interdisciplinar, pois elas precisam interagir, de maneira que

dentre todos os presidentes que serviram e continuam ser-

o maior beneficiado seja o nosso paciente com melanoma.

vindo o Grupo, onde cada um deixou a sua marca. Seu ante-

Desde que o Professor Fernando Augusto de Almeida,

cessor, Dr. Flávio Cavarsan, junto com a sua diretoria, deixou

nosso eterno primeiro presidente, criou o boletim O MELA-

um grande legado de realizações, inovações e a implantação

NOMA, em abril de 1988, até agora ele não sofreu interrup-

de uma sede própria.

ção. Passou por mudanças na sua impressão monocromáti-

Estamos passando por um período de pandemia causada

ca com tinta azul, até convidarmos, em nossa gestão, o Dr.

pelo coronavírus – Covid-19, com isolamento social instituí-

Carlos Baptista Barcaui para ser o editor do boletim a par-

do e nossa primeira reunião científica, que deveria ter ocor-

tir da edição comemorativa dos 10 anos – nº 40 (jan/fev/

rido no dia 28 de março, foi cancelada. A diretoria se reuniu

mar 2008), quando passou então a ser colorido, com grande

pela internet, respeitando a orientação de ficar em casa.

melhora da qualidade gráfica e das ilustrações. O boletim
cresceu e tornou-se uma revista que é online e favorável à
política de sustentabilidade, possibilitando o acesso através
de diversas plataformas digitais.

Na qualidade de ouvidor, coloco-me à disposição para
atendê-los e ser um interlocutor junto à diretoria.
O GBM não irá parar. Vamos nos adequar às novas
demandas: educação à distância, webmeting, webinar,

Foi também em nossa gestão (2007/2009) que instituí-

“Zoom”, etc, etc e etc. É o desafio desta diretoria. O traba-

mos o cargo de ouvidor (Ombudsman) e convidamos o Pro-

lho está só no início e, ao longo de sua gestão, Dr. Rafael

fessor Fernando Augusto de Almeida para ser o primeiro a

saberá deixar a sua marca. l
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Para pacientes com melanoma avançado

PODE-SE INICIAR COM KEYTRUDA
O primeiro anti-PD-1 a demonstrar sobrevida global
superior em comparação ao ipilimumabe1,a

Sobrevida global, %

Taxa de sobrevida global de 33,9 meses
de 50% em comparação a 39% com o ipilimumabe:1,a

Adaptado de: Circular aos Médicos (bula) de KEYTRUDA.1

Tempo, meses

Desenho do estudo KEYNOTE-006: de fase 3, multicêntrico, randomizado e controlado, incluiu pacientes com melanoma
metastático ou irressecável que não haviam recebido tratamento com ipilimumabe nem mais que 1 terapia sistêmica previamente.
Não era necessário que pacientes com melanoma e mutação BRAF V600E tivessem recebido terapia prévia com inibidores de
BRAF. Os pacientes foram randomizados (1:1:1) para receber KEYTRUDA na dose de 10 mg/kg a cada 2 semanas (n = 279) ou
a cada 3 semanas (n = 277), ou ipilimumabe (n = 278). Os primeiros desfechos foram sobrevida global (SG) e sobrevida livre de
progressão (SLP; conforme avaliação integrada de radiologia e oncologia [IRO] utilizando os critérios de avaliação da resposta em
tumores sólidos [RECIST 1.1]). Os desfechos secundários foram taxa de resposta global e duração da resposta.²
População com intenção de tratamento.
PD-1 = receptor de morte programada 1; NR = not reached (não alcançada); HR = razão de risco; IC = intervalo de confiança.

a

KEYTRUDA (pembrolizumabe). INDICAÇÕES: como monoterapia para o tratamento de pacientes com melanoma metastático ou irressecável; e para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas (CPCNP) metastático não tratado anteriormente,
cujos tumores expressam o PD-L1 com pontuação proporcional do tumor (PPT) ≥ 50%, e que não possuam mutação sensibilizante do EGFR ou translocação do ALK; ou para o tratamento de pacientes com CPCNP avançado que tenham recebido quimioterapia à base de platina.
Os pacientes com alterações dos genes EGFR ou ALK devem ter recebido tratamento dirigido a essas alterações. CONTRAINDICAÇÕES: hipersensibilidade ao pembrolizumabe ou a qualquer um de seus ingredientes inativos. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: reações adversas
imunomediadas ocorreram em pacientes que receberam KEYTRUDA. Reações desse tipo, que afetam mais de um sistema corporal, podem ocorrer simultaneamente. Os pacientes devem ser monitorados quanto a sinais e sintomas. Procedimentos para reações imunomediadas:
pneumonite: em caso de suspeita, avaliar com imagem radiográfica e excluir outras causas. Administrar corticosteroides em caso de Grau 2 ou maior (dose inicial de 1 a 2 mg/kg/dia de prednisona ou equivalente seguida de redução), suspender KEYTRUDA em caso de pneumonite
moderada (Grau 2) e descontinuar permanentemente em caso de pneumonite grave (Grau 3), com risco de morte (Grau 4) ou moderada recorrente (Grau 2). Colite: administrar corticosteroides em caso de Grau 2 ou maior (dose inicial de 1 a 2 mg/kg/dia de prednisona ou equivalente
seguida de uma redução), suspender KEYTRUDA em caso de colite moderada (Grau 2) ou grave (Grau 3) e descontinuar permanentemente em caso de colite com risco de morte (Grau 4). Hepatite: monitorar os pacientes quanto a alterações na função hepática e sintomas de hepatite.
Administrar corticosteroides (dose inicial de 0,5 a 1 mg/kg/dia [para Grau 2] e 1 a 2 mg/kg/dia [para Grau 3 ou eventos maiores] de prednisona ou equivalente, seguida de uma redução) e, com base na gravidade das elevações das enzimas hepáticas, suspender ou descontinuar
KEYTRUDA. Nefrite: monitorar os pacientes quanto a alterações na função renal. Administrar corticosteroides em caso de Grau 2 ou maior (dose inicial de 1 a 2 mg/kg/dia de prednisona ou equivalente, seguida de uma redução), suspender KEYTRUDA em caso de nefrite moderada
(Grau 2) e descontinuar KEYTRUDA permanentemente em caso de nefrite grave ou com risco de morte (Grau 4). Endocrinopatias: monitorar os pacientes quanto a sinais e sintomas de hipofisite (incluindo hipopituitarismo e insuficiência adrenal secundária) e excluir outras causas.
Administrar corticosteroides para tratar insuficiência adrenal secundária e reposição hormonal adicional conforme indicado clinicamente; suspender KEYTRUDA em caso de hipofisite moderada (Grau 2); suspender ou descontinuar KEYTRUDA em caso de hipofisite grave (Grau 3) ou
com risco de morte (Grau 4). Relatou-se diabetes mellitus tipo 1, incluindo cetoacidose diabética. Deve-se monitorar os pacientes quanto a hiperglicemia ou outros sinais e sintomas. Administrar insulina e suspender KEYTRUDA em caso de hiperglicemia grave até atingir o controle
metabólico. Transtornos tireoidianos foram relatados e podem ocorrer a qualquer momento durante o tratamento. Monitorar os pacientes quanto a alterações na função tireoidiana e sinais e sintomas clínicos. O hipotireoidismo pode ser controlado sintomaticamente. Suspender ou
descontinuar KEYTRUDA em caso de hipertireoidismo grave (Grau 3) ou com risco de morte (Grau 4). A continuação do uso de KEYTRUDA pode ser considerada para pacientes com endocrinopatia grave (Grau 3) ou com risco de morte (Grau 4) que melhorar para Grau 2 ou inferior
e que estiver controlada com reposição hormonal. Reações graves da pele: monitorar os pacientes quanto a reações da pele e excluir outras causas. Baseada na gravidade da reação adversa, suspender ou descontinuar permanentemente o tratamento com KEYTRUDA e administrar
corticosteroides. Em caso de sinais ou sintomas de síndrome de Stevens-Johnson (SJS) ou necrólise epidérmica tóxica (NET), suspender o tratamento com KEYTRUDA e encaminhar o paciente ao atendimento especializado para avaliação e tratamento. Em caso de confirmação de SJS
ou NET, descontinuar permanentemente o tratamento com KEYTRUDA. Outras reações adversas imunomediadas têm sido relatadas em estudos clínicos ou no uso pós-comercialização, incluindo casos de uveíte, miosite, síndrome de Guillain-Barré, pancreatite e miocardite. KEYTRUDA
pode aumentar o risco de rejeição em receptores de transplante de órgãos sólidos. Reações relacionadas à infusão com KEYTRUDA foram relatadas em 0,1% dos pacientes nos estudos clínicos. Em caso de reação grave, parar a infusão e descontinuar KEYTRUDA permanentemente.
Em caso de reação leve ou moderada, a infusão pode continuar desde que sob cuidadosa observação; pode-se considerar a pré-medicação com antipirético e anti-histamínico. Gravidez: categoria D. KEYTRUDA não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.
Lactação: desconhece-se se KEYTRUDA é secretado no leite humano. Deve-se decidir entre descontinuar a amamentação ou KEYTRUDA, levando em conta o risco-benefício. KEYTRUDA pode ter uma pequena influência na capacidade de dirigir e operar máquinas. INTERAÇÕES
MEDICAMENTOSAS: não foram conduzidos estudos formais de interação farmacocinética de fármacos. Não se esperam interações, uma vez que KEYTRUDA é eliminado da circulação pelo catabolismo. O uso de corticosteroides sistêmicos ou imunossupressores antes de iniciar
o tratamento com KEYTRUDA deve ser evitado pela potencial interferência na farmacodinâmica e na eficácia de KEYTRUDA, entretanto, pode ser feito após o início de KEYTRUDA para tratar reações adversas imunomediadas. REAÇÕES ADVERSAS: a segurança de KEYTRUDA foi
avaliada em estudos clínicos sobre o tratamento de melanoma e de CPCNP (total de 2.799 pacientes). As reações adversas mais comuns (> 10%) foram: fadiga (24%), erupção cutânea (19%), prurido (18%), diarreia (12%), artralgia (10%) e náusea (11%). A maioria das reações
adversas reportadas foi classificada como tendo Grau 1 ou 2 de gravidade. Os eventos adversos mais graves foram reações adversas imunomediadas e reações graves relacionadas à infusão. As seguintes reações adversas imunomediadas mais frequentes foram relatadas em
estudos clínicos e estão acompanhadas de sua frequência: hipotireoidismo, 8,5%; hipertireoidismo, 3,4%; pneumonite, 3,4%; colite, 1,7%; hepatite, 0,7%; hipofisite, 0,6% e nefrite, 0,3%. POSOLOGIA E MODO DE USAR: as doses recomendadas de KEYTRUDA são de 2 mg/kg
para melanoma e CPCNP previamente tratados; e de 200 mg para CPCNP sem tratamento prévio, administradas por via intravenosa durante 30 minutos, a cada três semanas. Os pacientes devem ser tratados até haver progressão da doença ou toxicidade inaceitável. Pacientes
clinicamente estáveis com evidência inicial de progressão da doença devem ser mantidos sob tratamento até a progressão da doença ser confirmada. Consulte na bula do produto as diretrizes específicas de preparação e administração, e para suspensão ou descontinuação de
KEYTRUDA – Tabela 4. Outros medicamentos não devem ser coadministrados através da mesma linha de infusão. USO RESTRITO A HOSPITAIS. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO MS: 1.0029.0196. Atualização em 19/06/2017 – revisão médica em 19/06/2017.
Nota: antes de prescrever o produto, recomendamos a leitura da Circular aos Médicos (bula) completa para informações detalhadas.

KEYTRUDA é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade ao pembrolizumabe ou a qualquer um de seus ingredientes inativos. O uso de corticosteroides sistêmicos ou
imunossupressores antes de iniciar o tratamento com KEYTRUDA deve ser evitado, pela potencial interferência na farmacodinâmica e na eficácia de KEYTRUDA, entretanto, pode ser feito após
o início de KEYTRUDA para tratar reações adversas imunomediadas.
KEYTRUDA é um medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas.
Referências: 1. Circular aos Médicos (bula) de KEYTRUDA. São Paulo; Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda., 2017. 2. Robert C, Long GV, Schachter J et al.
Long-term outcomes in patients (pts) with ipilimumab (ipi)-naive advanced melanoma in the phase 3 KEYNOTE-006 study who completed pembrolizumab
(pembro) treatment. 2017;35(suppl; abstr 9504). Disponível em: http://abstracts.asco.org/199/AbstView_199_187297.html. Acessado em 26 de julho de 2017.
Material exclusivo para profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos.
Copyright © 2015 Merck Sharp & Dohme Corp., uma subsidiária de Merck & Co., Inc.,
Kenilworth, NJ, EUA. Todos os direitos reservados.
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| CAMPO GRAND
LOCAL MELANOMA
E (MS)
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| SÃO LUIS (MA)

07 / DEZ | REUNIÃO CIENTÍFICA GBM

| SÃO PAULO (SP)
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