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Esta edição do Boletim GBM está de cara nova! Mais
clean, mais digital e com uma sessão especial sobre as
transmissões ao vivo que temos realizado nos últimos
meses. Aproveitamos esse novo fôlego para convidar
todos os membros do GBM para publicarem seus artigos.
O diagnóstico do melanoma e a pandemia do novo
coronavírus será abordado pelos doutores Eduardo
Bertolli e Ana Maria Sortino.
O diagnóstico de lesões pigmentadas na gestação
- um tema muito delicado principalmente nas pacientes
que já tiveram um melanoma - será abordado pelo Dr.
Renato Bakos. Nas suas palavras, “a análise de lesões
pigmentadas em gestantes representa um grande desafio
para a interpretação diagnóstica pelo momento especial
que representa”.
O desafio do diagnóstico do melanoma amelanócito
será muito bem esclarecido pela Dra. Flávia Vasques
Bittencourt. Leitura obrigatória para todos os
profissionais que trabalham com oncologia cutânea.
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Em um excelente artigo, a Dra. Luciana Zattar nos fala
sobre a ultrassonografia de alta resolução na abordagem
pré e pós-operatória de tumores cutâneos. Ferramenta
diagnóstica cada vez mais incorporada na nossa
prática clínica.
E os doutores Denise Barcelos, Mariana Fernandes e
Gilles Landman abordam a heterogeneidade molecular
do melanoma, demonstrando que a sua avaliação é
necessária e cada vez mais incorporada à terapia com
novas drogas contra o melanoma.
Reforçamos o convite para a 14ª Conferência Brasileira
sobre Melanoma, que será realizada de 5 a 7 de agosto de
2021, em Curitiba.

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.

E continuamos sempre abertos a sugestões. 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. l
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O Melanoma não espera
Palavra do Presidente (2019-2021)

por Rafael Aron Schmerling

Mesmo lidando com pacientes na fase mais avançada da
doença, como oncologista clínico, sempre reforço que o
real combate está na prevenção. O GBM tem a campanha
"MELANOMA: PROTEJA-SE" e vinha desenhando um
programa educacional junto a escolas primárias. Ambos
tiveram suas atividades limitadas pelas contingências.
Mas é com grande alegria que vemos a Sociedade
Brasileira de Dermatologia anunciando a sua tradicional
campanha anual, o Dezembro Laranja.

Mais uma vez, o tema da pandemia volta a esta
coluna. Muito já se ouviu a respeito da necessidade de
isolamento, mas um ponto importante concerne a todos
os envolvidos com o tratamento do melanoma: como
fazer o diagnóstico precoce sem sair de casa? Houve
alguma repercussão quanto à preocupação do retardo do
diagnóstico do câncer, em especial quanto à campanha
“O Câncer Não Espera" (ocancernaoespera.com.br).
E não esperou... Diversos pacientes chegam até nós
com a história de terem protelado a avaliação de
lesões suspeitas por conta da pandemia. Notem que a
recomendação de entidades médicas tinha sido, de fato,
por aguardar um arrefecimento da situação. Mas ninguém
poderia estimar qual seria este tempo e o quão seguro
seria aguardar. Diversos pacientes chegaram com doença
mais avançada do que precisariam.

Com a chegada do verão, haverá um maior número
de pessoas expostas aos dois riscos: exposição UV
e coronavírus. As máscaras e o álcool em gel foram
incorporados com grande abrangência por conta do
risco iminente de uma doença que nos assolou em
proporções catastróficas. A luta pela fotoproteção na
rotina de cuidados pessoais há muito é divulgada, mas
a incorporação ainda é difícil pela falta reconhecimento
do risco a longo prazo. O reforço da mensagem da
importância da prevenção é a nossa principal ferramenta.
Se feita através de campanhas, “lives” ou mesmo no dia
a dia dos nossos consultórios, não importa. Precisamos
retomar as mensagens do horário de exposição solar,
chapéu, protetor solar, entre outras, mas neste ano usando
máscaras. l

Outro problema é que provavelmente nunca saberemos
qual o real impacto deste retardo, já que não temos dados
prospectivos populacionais de qualidade. Vale ressaltar
dois importantes esforços recentes:
1) a publicação liderada pela Dra. Andreia Melo que
avaliou os dados de registros hospitalares de câncer e
conseguiu demonstrar o crescimento da incidência em
oposição à estabilidade das estimativas do Instituto
Nacional do Câncer, em torno de 6.000 casos, já há alguns
anos [Melanoma Res 2018 Dec;28(6):629-636];
2) a publicação do banco de dados produzido ao longo
de mais de 30 anos, a partir da notificação voluntária de
membros do GBM [JCO Glob Oncol 2020 Apr;6:575-582].
Mas e agora? A pandemia não acabou. Não sabemos
quando acabará. O número de mortes diárias abaixo
de 500 é sem dúvida uma esperança, ainda que seja
impossível comemorar qualquer coisa, com tanta gente
morrendo. São mais de 150 mil mortes contabilizadas no
Brasil, mais de 1 milhão no mundo.
Se o câncer não esperou este primeiro momento da
pandemia, ele não esperará a vacina. Não podemos
contar com a chegada desta para tomarmos medidas
efetivas contra o melanoma. O empenho com as medidas
de proteção deve permanecer, ainda que o isolamento
social esteja mais relaxado: crianças voltando às escolas,
comércio e serviços retomando atividades...
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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
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a cada 3 semanas
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até a progressão da doença ou
toxicidade inaceitável
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O diagnóstico do melanoma e a pandemia
do novo coronavírus
por Eduardo Bertolli e Ana Maria Sortino

IV. melanoma “queratose seborréica símile”;

O melanoma é o câncer cutâneo mais hábil em se
espalhar por outros órgãos do corpo. Quando detectado
tardiamente, na sua fase metastática, este câncer
pode levar o paciente a óbito, apesar dos avanços
farmacológicos no seu tratamento. Como na maioria
dos cenários em oncologia, os pacientes com melanoma
também se beneficiam do diagnóstico precoce. O
exame físico, pelo médico, é parte fundamental para a
identificação de um câncer em fase inicial, possibilitando
tratamentos cirúrgicos menos complexos e com altíssimo
potencial de cura.

V. lentigo maligno / melanoma
“lentigo maligno símile”.
Este estudo também identificou que os melanomas nevo
e lentigo maligno símile foram mais frequentemente
identificados pelos dermatologistas, nas consultas de
rotina, sem a percepção do paciente quanto a malignidade
da lesão.¹
A literatura mostra que a percepção de risco está
associada a identificações sociais, isto é, à comparação,
ou à identificação do problema em pessoas do seu círculo
de conhecidos.

Desde o início de 2020, estamos atravessando uma
pandemia sem precedentes. As orientações de isolamento
social surgem como opção de controlar o contágio da
COVID-19, até que tenhamos disponíveis vacinas eficazes
e novos tratamentos. Os cuidados de prevenção dão
segurança emocional e proteção real contra essa doença
infecciosa tão crítica. Como reflexo das orientações
públicas, houve uma drástica diminuição da procura pela
avaliação médica nestes últimos meses.

Desse modo, indivíduos sem história pessoal, familiar
ou de amigos com melanoma podem ter dificuldade em
entender os hábitos de prevenção e a necessidade do
seguimento com o exame periódico de toda a pele.
As populações em geral avaliam os riscos de maneiras
bastantes diversas das usualmente avaliadas pelas
comunidades médico-científicas. As reações dos
pacientes, na percepção de riscos de doenças,
baseiam-se em emoções, intuições, comparações
e identidades sociais.²

Considerando os dois pontos colocados acima,
temos alguns questionamentos: será que a maioria
dos indivíduos têm a percepção adequada sobre as
características clínicas e os fatores de risco ambientais
e pessoais do melanoma? Neste cenário de isolamento,
como diagnosticar precocemente os pacientes com
melanoma? A posteriori, será que grande número de
pacientes serão diagnosticados em fases mais avançadas
e de pior prognóstico?

Nestes tempos de pandemia, em que as pessoas foram
retiradas das suas zonas de conforto, talvez seja ainda
mais complexo para os médicos abordarem a deficiência
na percepção dos riscos para o melanoma e cânceres
da pele.

Clinicamente, o melanoma é um grande simulador,
um verdadeiro camaleão, que pode se apresentar nas
mais diversas formas e cores, muitas vezes dificultando
o diagnóstico precoce e até mesmo o diagnóstico
correto. Visando maior acurácia do diagnóstico clínico
do melanoma pelos dermatologistas, um grupo de
médicos do Massachusetts General Hospital, em Boston,
nos Estados Unidos, avaliaram 400 melanomas com
confirmação anatomopatológica e com imagem clínica
pré-operatória, no período de 2011 a 2016, identificando
cinco grupos distintos de características morfológicas do
melanoma¹, a saber:

Há uma equivocada expectativa de que todos os
melanomas sejam facilmente identificáveis e preveníveis,
pois sabemos que alguns tipos de melanomas podem
não estar relacionados à exposição aos carcinogênicos
ambientais, restando a este grupo o diagnóstico precoce.
Ademais, pacientes sem fatores de risco clássicos para
melanoma (história pessoal ou familiar, múltiplos nevos
displásicos com comprovação anatomopatológica e mais
de cinquenta nevos) podem ser percebidos como se
estivessem “fora de risco”, tanto por médicos, como pelos
próprios pacientes.¹,²

I. melanoma típico (apresenta os critérios do ABCDE);
Strazzulla, L.C., et. al. avaliaram 933 pacientes com
melanoma que tinham a cor do tumor primário descrita
no prontuário médico, encontrando 63% de melanomas
pigmentados (PMM), e 37% de melanomas amelanóticos
(AMM). Os pacientes com melanoma amelanótico eram

II. melanoma “nevo símile”;
III. melanoma amelanótico/melanoma
“câncer de pele não-melanoma símile”;
5
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confirmação histológica e resultaram em lesões benignas.
Independentemente de todas as tecnologias e avanços da
área, na suspeita de um câncer da pele, especialmente os
de coloração rósea ou hipopigmentados, é necessária a
excisão da lesão para afastar um melanoma amelanótico,
cujo diagnóstico precoce continua a ser um desafio.³

mais velhos (idade média, no diagnóstico, de 59 anos
nos AMM; e 51 anos nos PMM; p<0,001), ruivos (23% dos
AMM e 14% dos PMM; p=0,042), com poucos ou ausência
de nevos pigmentados, e com história pessoal de câncer
da pele não-melanoma (35% dos AMM e 21% dos PMM;
p<0,001).³
Com relação aos pacientes que apresentaram melanomas
pigmentados, o número de lesões melanocíticas no corpo
(> 50 nevos em 25% dos AMM e 59% dos PMM; p<0,001)
e a história pessoal de nevos displásicos (18% dos
AMM e 40% dos PMM; p<0,001) foram fatores de risco
significativos.³
O exame clínico de corpo total para avaliação das lesões
melanocíticas, e/ou não-melanocíticas do paciente,
requer que ele exponha toda a pele em um ambiente bem
iluminado; e que o dermatologista tenha à disposição um
dermatoscópio para a dermatoscopia clínica de todas as
lesões, além de equipamento que permita a realização
da fotodermatoscopia e armazenagem organizada das
imagens capturadas de lesões suspeitas, permitindo o
seguimento dermatoscópico de curto, médio ou
longo prazo.

Figura 1: paciente masculino de 72 anos, história familiar de melanoma,
com lesão no braço direito há quatro anos. Na consulta, durante a pandemia,
notou-se aumento da lesão, com alterações dermatoscópicas significativas
entre as imagens de 2018 e 2020. Atualmente com diâmetro de 12 x 13
milímetros. Na dermatoscopia evidencia-se um padrão sem estruturas,
de cores castanho-claro e vermelho-leitosa, com áreas focais de pontos
e grânulos acinzentados, distribuídos irregularmente. Diagnóstico
anatomopatológico de QUERATOSE ACTÍNICA LIQUENÓIDE.

Este fluxo de atendimento é trabalhoso, principalmente
no paciente de alto risco - e com múltiplos nevos.
Com a aprovação da Lei N°. 13.989, de 15 de abril de 2020,
a telemedicina foi autorizada, em caráter emergencial,
para a vigência apenas durante a crise ocasionada pelo
coronavírus. No entanto, cabe ao médico informar ao
paciente as limitações inerentes ao uso da telemedicina,
tendo em vista a impossibilidade de realização de exame
físico durante a consulta.

Figura 2: Paciente masculino de 70 anos, sem história pessoal ou familiar
de melanoma. Consulta anual no período pré-pandemia, identificada
lesão única no abdome, com padrão dermatoscópico multicomponente
simétrico, marcada para seguimento de curto prazo. Retorno com atraso
de dois meses, durante a pandemia, apresentando discreto aumento do
diâmetro e alteração do padrão dermatoscópico para multicomponente
assimétrico, com vasos polimórficos centrais e rede fragmentada atípica nas
periferias. Foi indicada a biópsia excisional com margens de dois milímetros.
Diagnóstico anatomopatológico de NEVO MELANOCÍTICO
COMPOSTO DISPLÁSICO.

Na dermatologia clínica, a telemedicina está sendo bem
empregada, com boa aceitação pelos médicos e pacientes,
sendo indicada apenas àqueles que já se encontravam
em tratamento, e precisam dar seguimento, e/ou alterar
o plano terapêutico, assim como para a triagem de
novos pacientes.
Já na dermatologia oncológica, os pacientes de alto risco
em seguimento de nevos, novos pacientes com indicação
formal de mapeamento de corpo total, e pacientes que
notaram lesões novas ou antigas em crescimento, foram
orientados a passar em consulta presencial, para o exame
clínico completo e manejo das lesões suspeitas. 4,5
Para ilustrar este nosso diálogo, selecionamos cinco casos
atendidos e manejados durante a pandemia da COVID-19,
visando ilustrar a dificuldade enfrentada no diagnóstico
clínico, mesmo quando presencial.
As figuras 1, 2 e 3 mostram casos de lesões com
suspeita clínica de malignidade, todas com duas ou
mais estruturas dermatoscópicas específicas para o
diagnóstico do melanoma, que foram excisadas para

Figura 3: Durante a pandemia, exame clínico de corpo total e dermatoscopia
de todas as lesões, em paciente masculino, 28 anos, com mais de 50
nevos e mais de cinco nevos displásicos excisados e com confirmação
anatomopatológica desde a adolescência, sem história pessoal ou familiar
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Dos cinco casos apresentados, vamos usar como exemplo
o caso de número quatro, cuja lesão não era a queixa
específica da paciente. Na hipótese de um atendimento
por teleconsulta, muito provavelmente este caso não
teria sido diagnosticado como suspeito, pela
impossibilidade de realizar o exame clínico de corpo
total, a dermatoscopia de todas as lesões e fazer uma
abordagem comparativa delas. As alterações clínicas eram
muito sutis, sendo as fotodermatoscopias de imagens
não-polarizadas e polarizadas, fundamentais para
demonstrar o ganho de estruturas e a indicação de excisão
completa da lesão.

de melanoma. Na face, identificada uma lesão simétrica (5mm) de cor
castanha, com dermatoscopia suspeita por revelar pigmentação assimétrica
perifolicular, glóbulos castanho-enegrecidos e grânulos acinzentados.
Diagnóstico anatomopatológico de NEVO MELANOCÍTICO JUNCIONAL
DISPLÁSICO (foram realizados cortes aprofundados em múltiplos níveis).

Como evidenciado na figura 4, trata-se de um caso de
lesão amelanótica em seguimento de curto prazo, em
que a dermatoscopia foi fundamental para identificar
mudanças sutis em um pequeno intervalo de tempo,
confirmando um melanoma in situ na patologia.

Será que no pós-pandemia veremos casos sutis (figura
4) serem diagnosticados já nas formas invasivas dos
melanomas? E nos casos das lesões de crescimento rápido
(figura 5), serão tumores negligenciados e diagnosticados
tardiamente por medo de os pacientes em se submeterem
a uma consulta presencial, ou cirurgia em tempos
de coronavírus? Hipoteticamente, pela teleconsulta,
poderia o quinto caso ser diagnosticado como queratose
seborréica inflamada ou traumatizada?
Figura 4: Lesão “patinho feio” do exame clínico de corpo total e
dermatoscopia de todas as lesões, em paciente feminina de 35 anos, com
mais de 50 nevos e com antecedente de melanoma múltiplo pessoal e
familiar. Na dermatoscopia pré-pandemia, notam-se áreas com padrão
indeterminado, rede pigmentar periférica atípica e vasos polimórficos.
Foi solicitada a excisão da lesão, contudo a paciente teve COVID-19 e
retornou para avaliação pré-operatória, após resolução completa do
quadro infeccioso. Na dermatoscopia de seguimento de curto prazo,
durante a pandemia, notam-se ganho de estruturas hiperpigmentadas
irregulares e importante aumento dos vasos polimórficos. Diagnóstico
anatomopatológico de MELANOMA IN SITU, tipo extensivo superficial e
associado a nevo melanocítico composto.

Importante ter em mente que são consideradas lesões de
alto risco as que apresentam crescimento rápido e com
suspeita clínica de melanoma e/ou câncer da pele
não-melanoma.6
O consenso durante a pandemia é que lesões com biópsia
excisional prévia de melanoma in situ, ou invasivo fino,
com margens livres, devem ser avaliadas caso a caso,
podendo aguardar para ampliação de margens de três
a seis meses do diagnóstico. Nos casos de melanomas
de alto risco, a avaliação depende das condições do
paciente e o tratamento cirúrgico deve ocorrer o mais
precocemente possível.6,7

A quinta e última lesão (figura 5), de crescimento rápido,
cor rósea e aspecto vegetante, surgiu em um paciente com
história pessoal de melanoma. A lesão foi imediatamente
excisada e o exame anatomopatológico confirmou um
câncer não-melanoma.

Felizmente, os serviços de saúde se adaptaram para
oferecer uma rotina de consultório e hospitalar segura.
As medidas mais adotadas são triagem de pacientes (por
telefone ou teleconsulta), avaliação de sinais vitais na
entrada do hospital/clínica, demarcação de lugares mais
espaçados nas salas de espera, intervalos maiores entre
os atendimentos e limitação de apenas um acompanhante
por paciente. A cirurgia oncológica, em geral, e para a
maioria dos pacientes sem contraindicações formais, não
deve ser postergada em razão da pandemia. Para cirurgias
eletivas, os hospitais passaram a colocar à disposição dos
pacientes andares e centros cirúrgicos monitorados e
denominados “COVID-FREE”. 8

Figura 5: Paciente masculino, 89 anos, com história pessoal de múltiplos
tumores não-melanoma e de melanoma metastático, tratado com
imunoterapia e sem evidência atual de doença sistêmica. Envia foto pelo
celular, queixando-se de aparecimento de lesão, no antebraço direito,
há cinco dias. Realizada consulta presencial para avaliação clínica de
lesão rósea, de aspecto vegetante, endurecida e fixa à palpação, com 12
milímetros de diâmetro. Na dermatoscopia presença de escamo-crostas
hemáticas periféricas, lobulações vermelho-leitosas com vasos polimórficos
no seu interior e separadas por linhas branco brilhantes. Diagnóstico
anatomopatológico de CARCINOMA ESPINOCELULAR "IN SITU" PAPILÍFERO.

Nas últimas semanas já há a percepção de um retorno
gradual àquilo que a maioria, atualmente, considera o
“novo normal”, aumentando a possibilidade do contínuo
trabalho para o diagnóstico precoce dos melanomas
e cânceres da pele não-melanoma, e assim, quem
sabe, escaparmos do cenário sombrio de diagnósticos
oncológicos tardios pós-pandemia do novo coronavírus. l
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Diagnóstico de lesões pigmentadas na gestação
por Renato Bakos

Por fim, é consenso que a incidência do melanoma
associado à gestação deva aumentar pelo avanço da idade
na qual as mulheres recebem suas gestações. Por estas
razões, deve-se considerar o monitoramento de lesões
pigmentares durante esse momento, especialmente em
pacientes com alto risco para a neoplasia como aquelas
mulheres com síndrome do nevo atípico, história pessoal
ou familiar de melanoma. l

A análise de lesões pigmentadas em gestantes representa
um grande desafio para a interpretação diagnóstica pelo
momento especial que representa. A detecção de um
melanoma antes, durante ou depois de uma gestação
leva a debates ainda hoje controversos com relação ao
prognóstico destas pacientes. ¹ Debates estes que vão
além do escopo deste artigo.
Sabe-se que a pele da gestante sofre efeitos fisiológicos
de estrógenos e de níveis elevados de hormônio
estimulante de melanócitos com surgimento de
fenômenos pigmentares como o melasma e a linha nigra.
² Nevos melanocíticos também pode sofrer modificações
transitórias com alargamento ou com escurecimento
destas lesões.

Figura 1: Imagem dermatoscópica de nevo melanocítico antes da gestação
(A) e no terceiro trimestre (B) com aumento simétrico da rede pigmentar.
A.

Estudo recente avaliou mais de 700 nevos em 18
gestantes e comparou modificações entre o primeiro e o
terceiro trimestre. Ao redor de 55% dos nevos aumentou
de tamanho, principalmente no abdômen. Do ponto de
vista dermatoscópico, as alterações mais frequentes foram
o aumento simétrico de rede pigmentar e o surgimento
de novos pontos ou glóbulos simetricamente distribuídos.
Além disso, observou-se o surgimento de novos nevos em
44% das gestantes, em especial em mulheres com fatores
de risco mais significativos para desenvolver melanoma. ³

B.

Desta forma, modificações clínicas e dermatoscópicas
regulares ou simétricas, ainda mais quando ocorrem
em múltiplas lesões, podem ser consideradas como
fisiológicas. (vide figuras 1 e 2) Por outro lado, o
surgimento de lesão pigmentar com crescimento atípico
ou assimétrico durante a gestação deve levantar a
suspeita de melanoma e a biópsia excisional deve ser
considerada. (vide figuras 3 e 4)
O melanoma associado à gravidez costuma apresentar
clinicamente características clínicas e dermatoscópicas
semelhantes aos demais melanomas. É considerado um
dos tipos de câncer mais comum durante a gravidez.
Estudo de base populacional nos Estados Unidos
identificou como o responsável por 11% (93/846) dos
casos de neoplasia maligna em gestantes.4 Ainda, dados
na população sueca aponta o melanoma como o tumor
mais frequente nesta população.5 Parece ocorrer em
1:1000 gestações.

Figura 2: Imagem dermatoscópica de nevo melanocítico antes da gestação
(A) e no terceiro trimestre (B) com espessamento e escurecimento
simétricos da rede pigmentar e após 6 meses do parto com diminuição
gradual do componente reticular (C).
A.
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B.

Figura 4: Imagem dermatoscópica de melanoma in situ detectado
durante a gestação em paciente com antecedente pessoal de melanoma
demonstrando rede pigmentar assimétrica com hiperpigmentação atípica
com distribuição excêntrica.

C.

REFERÊNCIAS:
1. Swetter SM, Tsao H, Bichakjian CK, et al. Guidelines of care for
the management of primary cutaneous melanoma. J AM ACAD
DERMATOL 2019; 80(1): 208-51.
2. Friedman EB, Scolyer RA, Thompson JF, et al. Management of
pigmented skin lesions during pregnancy. AJGP 2019; 48(9):
621-625.
3. Martins-Costa GM, Bakos R. Total Body Photography and
Sequential Digital Dermoscopy in Pregnant Women Dermatol Pract
Concept 2019;9(2):8 126-32.
4. Cottreau CM, Dashevsky I, Andrade SE, et al. PregnancyAssociated Cancer: A U.S. Population-Based Study. JOURNAL OF
WOMEN’S HEALTH 2019; 28(2):250-8.
5. Andersson TM, Johansson AL, Fredriksson I, Lambe M. Cancer
during pregnancy and the postpartum period: A population-based
study. Cancer 2015;121:2072–7.

Figura 3: Imagem dermatoscópica de lesão pigmentar antes (A) e mostrando
modificação durante a gestação (B) em paciente com antecedente pessoal
de melanoma. Anatomopatológico revelou nevo displásico.
A.

B.
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Melanoma amelanótico: um desafio diagnóstico
por Flávia Vasques Bittencourt

O diagnóstico do melanoma amelanótico (MA) representa um
constante desafio, seja pela sua raridade, já que corresponde
a apenas 2 a 8% de todos os melanomas,1-3 seja por não
compartilhar os aspectos clínicos clássicos dessa neoplasia,
sendo uma das exceções à regra do ABCD.

com efélides e o genótipo MC1R.3,8-9 Os sítios anatômicos
preferenciais são o tronco, a cabeça, o pescoço e os membros,
com destaque para as áreas de maior fotodano.5,6,10 Embora o
melanoma seja extremamente raro na infância, quando ocorre
nessa faixa etária, é amelanótico em até 2/3 dos pacientes.11

Além disso, o diagnóstico diferencial do MA é amplo. Inclui não
apenas outros tumores malignos da pele (como o carcinoma
basocelular, o carcinoma espinocelular, o ceratoacantoma,
o carcinoma de Merkel, a doença de Bowen, o fibroxantoma
atípico), mas também lesões benignas e corriqueiras (ex.
verruga viral, ceratose seborreica, angiomas, dermatofibroma,
granuloma piogênico e nevo melanocítico, dentre outras),
e doenças inflamatórias, como eczema.2-4

Além da redução ou ausência de pigmento, contribui também
para a dificuldade diagnóstica o aspecto clínico bastante
heterogêneo do MA, variando de máculas, a pápulas, a nódulos
ou mesmo úlceras. A tonalidade do tumor pode ser cor da pele,
rósea ou, em 70% dos casos, eritematosa.¹
Qualquer um dos subtipos de melanoma pode ter sua variante
amelanótica, com destaque para o desmoplásico (43-93%), o
nodular (22-50%) e o acral lentiginoso (17-27%). Já o lentigo
maligno melanoma e o extensivo superficial costumam ser
amelanóticos em cerca de 6% e 4%, respectivamente.3,6
McClain et al sugeriram a regra mnemônica dos 3R para o
MA: Redness (vermelhidão), Raised (elevação), Recent change
(modificação recente).1

O MA representa, portanto, um grande simulador, tendo como
consequência o frequente erro diagnóstico, que pode chegar
até mais de 60% dos casos em alguns estudos, sendo comum
o melanoma nem ser considerado como uma das hipóteses
diagnósticas.1
Mais alarmante é o fato de muitas vezes
o material não ser enviado para estudo
histopatológico, já que com frequência
a hipótese é, equivocadamente, de uma
lesão benigna. Com isso, é comum o
tratamento sem realização de biópsia, com
eletrocauterização, ou com a realização de
biópsia, mas com uma técnica inapropriada,
como o shaving, repercutindo negativamente
nas decisões terapêuticas. Como
consequência, infelizmente, não é raro o
atraso diagnóstico, refletindo em uma pior sobrevida do MA.5-7

O termo MA é usado de forma ampla. Dependendo da presença
de pouco ou nenhum pigmento, é denominado melanoma
hipomelanótico ou MA verdadeiro, respectivamente.

A dermatoscopia, além de contribuir para
a exclusão de possíveis diagnósticos
diferenciais, uma vez que várias entidades
têm aspectos dermatoscópicos específicos,
também auxilia na identificação do MA,
especialmente diante da presença de vasos
polimórficos e atípicos. Embora esse padrão
dermatoscópico de polimorfismo vascular
não seja patognomônico de MA, ele favorece
o diagnóstico de um tumor maligno. A
identificação de evidência de pigmento,
especialmente na periferia, assim como áreas vermelholeitosas, glóbulos vermelhos, estruturas branco-brilhantes e
ulceração pode corroborar o diagnóstico de MA.12-14 No caso
de uma lesão plana e fina, a presença de vasos puntiformes e
lineares irregulares também pode ser um indicativo de MA. 12-14

Um aspecto de extrema valia para o diagnóstico clínico desses
tumores é que a grande maioria dos MA apresenta, focalmente,
algum resquício de pigmento, especialmente na periferia da
lesão, que pode ser visível clinicamente, ou apenas com a
dermatoscopia. Já em outros casos, o pigmento só é identificado
com a histopatologia convencional ou com colorações especiais,
como Fontana-Masson. O MA sem nenhum pigmento, ou seja, o
MA verdadeiro, é extremamente raro, correspondendo a menos
de 2% dos melanomas.2-3

Embora questione-se se os MA teriam uma maior agressividade
intrínseca, que contribuiria para o pior prognóstico, de
maior relevância ainda é o seu diagnóstico tardio.3,5,15 Daí a
importância de mantermos o grau de suspeição elevado, já que
o erro diagnóstico é muito frequente devido a sua apresentação
clínica simuladora de várias outras entidades. Logo, é preciso
cautela com qualquer lesão não-pigmentada de início recente e
crescimento, assim como alguma lesão resistente ao tratamento
e recorrente.4 l

O melanoma
amelanótico
(MA) corresponde
a apenas
2 a 8% de todos
os melanomas

Ocorre mais comumente em indivíduos acima de 50 anos,
de fototipo baixo, ruivos, com número reduzido de nevos,
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Ultrassonografia de alta resolução na avaliação
pré e pós-operatória de tumores cutâneos
por Luciana Zattar

As neoplasias cutâneas são as mais prevalentes no mundo.
Divididas em câncer de pele não melanoma (o mais frequente
do Brasil), e o melanoma (um tumor raro), se diagnosticadas
e tratadas precocemente apresentam altos índices de cura.
Sua correta detecção e caracterização é, então, imprescindível
para o melhor manejo terapêutico, menor morbidade e maior
sobrevida dos pacientes1–3.

mais suspeitas. Pode-se realizar o estadiamento local e
regional, detectando possíveis invasões e metástases locais,
como satelitoses e metástases em trânsito, ou ainda o
acometimento linfonodal, imprescindíveis para definição da
melhor conduta (Figura 6). Pode-se assim reduzir os tempos
cirúrgicos, necessidade de cirurgias ou biópsias de linfonodo
sentinela15,22–28.

O ultrassom é um dos grandes aliados na identificação de
tumores cutâneos, benignos e malignos, bem como outras
lesões de pele. Hoje, os mais recentes equipamentos, que
combinam transdutores lineares de alta frequência e novas
tecnologias de pós-processamento, possibilitam avaliação
mais acurada e diagnósticos bastante precisos dos cânceres
de pele. Tornou-se possível a definição in vivo, não invasiva e
em tempo real das lesões com informações e detalhamento
sem precedentes, muito superior a outros métodos de imagem
diagnósticos4–11.

No planejamento das cirurgias que necessitem de retalhos
cutâneos, o ultrassom com Doppler permite a detecção de
vasos perfurantes, o que pode diminuir a área doadora a
ser ressecada e o tempo cirúrgico, assim como a morbidade
dos pacientes, com melhor sucesso cirúrgico (Figura 7). Já
nos tratamentos clínicos ou neoadjuvantes pode-se avaliar
respostas terapêuticas (Figura 8), com achados modificadores
de conduta12,29–31.
Na avaliação pós-tratamento, sejam estes clínicos ou cirúrgicos,
o método permite avaliação precoce de sucesso e eficácia, com
investigação e detecção de recidivas ou lesões remanescentes
(Figura 9), complicações, como linfoceles e abscessos,
metástases locais e em linfonodos – atuando também no
seguimento ou vigilância tumoral 2,4,15,25,32,33.

É possível caracterizar o tipo de câncer de pele, diferenciando
as principais histologias (Figura 1). Além do diagnóstico
diferencial, os detalhes e dados anatômicos fornecidos pela
ultrassonografia permitem ótima caracterização da lesão
primária, avaliando-se sua correta localização e limites,
através da visualização das camadas da pele invadidas ou
envolvidas (Figura 2). É possível ainda avaliar estruturas nobres
e superficiais que podem estar acometidas (Figura 3), como
cartilagens, vasos (veias e artérias) e nervos superficiais e
periféricos, que não eram sequer antes identificadas em exames
de imagem3,4,12–17.

São inúmeras as aplicações práticas do ultrassom graças à
resolução das imagens dos novos equipamentos. A isso
somam-se as vantagens já conhecidas, como a avaliação
dinâmica e em tempo real das estruturas e lesões, ausência
de radiação, facilidade de escanear grandes extensões em
menos tempo, a possibilidade da comparação com o lado
contralateral, a avaliação do padrão de vascularização sem o
uso de contrastes potencialmente danosos e com dados da
microcirculação (tecnologia SMI)5,16.

A correta mensuração da lesão com resolução submilimétrica
tornou-se possível, fornecendo as dimensões tridimensionais
e especialmente a espessura da lesão, característica esta
relevante para o planejamento terapêutico – sobretudo no
melanoma (Figura 4)4,12,18,19.

Os limitadores da avaliação ultrassonográfica são as lesões
planas, epidérmicas e pigmentadas. Os pigmentos não são
diferenciados e a baixa penetração e resolução de alguns
aparelhos podem não permitir a correta distinção de lesões
superficiais. No entanto, com o avanço do método e novas
tecnologias, pode-se avaliar e distinguir lesões epidérmicas
e planas, com resolução submilimétrica e ótima correlação
anatomopatológica (Figura 10). Com transdutores acima
de 22 MHz pode-se avaliar melanomas e determinar sua
correta espessura, em ótima correspondência com o Breslow,
diferenciando melanomas finos, importantíssimo no
planejamento cirúrgico 4,12,18,19. l

O ultrassom é uma ferramenta confiável para a predição de
subtipos histológicos com alto risco de recorrência, sobretudo
no carcinoma basocelular (Figura 5), achado importante no
planejamento cirúrgico, sobretudo em áreas de difícil ressecção,
como em face, cabeça e pescoço, e com importante impacto na
morbidade e recuperação do paciente, por ajudar a determinar
o tamanho da região a ser ressecada17,20,21.
Ainda no planejamento terapêutico, é possível auxiliar
na seleção de sítios, orientar e guiar biópsias em áreas
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Hoje, o ultrassom dermatológico é, então, o melhor método
para avaliação pré e pós-operatória das neoplasias de pele,
pois oferece mais precisão diagnóstica, traz mais informações
e tem melhor resolução do que qualquer outra ferramenta de
diagnóstico radiológico disponível. As aplicações são infinitas,
promissoras e modificadoras de condutas, devendo ser do
conhecimento de médicos e pacientes.

FIGURA 4: Imagens Modo B de ultrassonografia de alta resolução de lesão
cutânea plana (entre setas vermelhas) de um mesmo paciente avaliadas,
de cima para baixo, com transdutores de 14, 24 e 33 MHZ, demonstrandose a superioridade e definição submilimétrica do exame, podendo-se
medir a espessura da lesão, semelhante ao Breslow, com ótima correlação
anatomopatológica nas altas frequências.

FIGURA 1: Imagens clínicas dos principais tumores cutâneos e suas
características diagnósticas ao ultrassom: carcinoma basocelular com pontos
hiperecogênicos, carcinoma espinocelular com lesão exofítica vascularizada,
e melanoma com lesão anecogênica altamente vascularizada.
FIGURA 5: Avaliação de carcinomas basocelulares com a ultrassonografia de
alta resolução (24 MHz) Modo B e Power Doppler permitindo a predição de
subtipos histológicos de acordo com o número de pontos hiperecogênicos
(setas vermelhas na foto superior) e presença cistos / áreas anecogênicas
(setas vermelhas na foto inferior).

FIGURA 2: Imagem Modo B de Carcinoma basocelular: Ótima definição
anatômica e das camadas da pele envolvidas evidenciando-se margens
circunstritas na borda lateral à direita (linha tracejada amarela) e invasão
do subcutâneo com estriações à fáscia muscular superficial na porção
medial da lesão (setas vermelhas).

FIGURA 3: Carcinoma basocelular em região temporal avaliado com
ultrassonografia de alta resolução, evidenciando-se pedículos vasculares
profundos à lesão em comunicação com a artéria e veia temporais
superficiais ao Color Doppler, não se observando infiltração do nervo
temporal superficial ao Modo B (entre marcadores azuis na imagem
à direita).

FIGURA 6: Imagens de ultrassonografia de alta resolução Modo B e Doppler
SMI no estadiamento locorregional de tumores cutâneos evidenciando-se
metástases em trânsito e satelitoses (imagem superior entre marcadores),
altamente vascularizadas ao Doppler SMI e com banda hipoecóica na borda
lateral esquerda (fotos intermediárias) e metástase linfonodal nodular (linha
amarela tracejada) altamente vascularizada ao Doppler SMI.
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FIGURA 10: Imagens Modo B e Doppler SMI de ultrassonografia de alta
resolução de lesão cutânea epidérmica de uma mesma paciente avaliadas,
de cima para baixo, com transdutores de 14, 24 e 33 MHZ, demonstrando-se
a superioridade e definição submilimétrica do exame, melhor nas mais
altas frequências.
FIGURA 7: Imagem Modo SMI (à esquerda) de sarcoma de partes moles
no coxim adiposo da região plantar do pé direito em paciente do sexo
masculino. Feito estudo de ramos vasculares na região anterolateral da
perna e tornozelo para confecção de retalho miocutâneo com detecção
dos principais vasos (à direita).
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Heterogeneidade molecular do melanoma:
necessitamos avaliar?
por Denise Barcelos – PhD*†, Mariana Fernandes (MSc)*
e Gilles Landman (M.D.; PhD)*
* Departamento de Patologia, Universidade Federal de São Paulo
† Docente em Centro Universitário São Camilo

O melanoma é hoje, segundo o CDC, a forma de câncer mais
comum nos Estados Unidos. De acordo com o INCA (2020), a
estimativa de novos casos no Brasil é de 8.450, sendo 4.200
homens e 4.250 mulheres. Além disso, dados de 2015 mostram
que o número de mortes no Brasil por melanoma representou
um total de 1.794, sendo 1.012 homens e 782 mulheres
(Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da
Saúde - SIM).

Mutações neste gene BRAF podem aumentar a capacidade
de invasão celular, intensificar a instabilidade genômica e
desdiferenciação tumoral, além de ajudar a suprimir a apoptose
destas células.

Bases moleculares
Nos melanomas, a taxa de mutações encontradas neste gene,
varia entre 50 a 70% e estão relacionadas com os éxons 11 e
15. Devido a esta alta taxa de mutações encontradas, a decisão
no tratamento de melanomas metastáticos envolve a análise
destas mutações.

O melanoma é uma doença altamente complexa e deve ser
combatida por várias frentes. A prevenção secundária, através
de campanhas com alvo na foto-proteção, vem conseguindo a
redução no número de casos. Entretanto, nem todo melanoma
tem como fator predisponente, a radiação UV, como é o caso
do melanoma acral lentiginoso (MAL), um subtipo de patogenia
desconhecida e que acomete as regiões não expostas como
palmas e solas.

A sobrevida de pacientes com melanoma metastático foi
modificada de forma substancial devido ao uso de terapias com
inibidores de quinase. Estas compõem uma importante classe
de terapia-alvo antitumoral usada em melanomas.
O PLX4032 (vemurafenib) e o GSK2118436 (dabrafenib) são
inibidores potentes e seletivos para melanomas metastáticos
BRAFV600 positivos ou não ressecáveis que, quando utilizados,
resultam em sobrevida livre de progressão de 6,9 e 5,1 meses,
respectivamente, comparada com 1,6 meses com dacarbazina,
quimioterápico de referência.

Terapia-Alvo
O sucesso terapêutico em melanoma se deve ao
desenvolvimento exponencial dos conhecimentos da
biologia molecular, resultando em altas taxas de sucesso
para tumores avançados e/ou metastáticos. Dentre elas,
destaca-se a terapia-alvo, específica para mutações encontradas
em determinados tumores, permitindo
uma especificidade muito maior, comparadas às
terapias convencionais.

Usualmente os testes são realizados em biópsias de metástases,
obtidos através do estudo de material emblocado em parafina,
após o diagnóstico histopatológico (2, 3). Em alguns serviços são
analisados também os tumores primários, contudo esta analise
não representa o protocolo padrão.

O melanoma, entretanto, é um dos tumores que apresenta
maior taxa de alterações genômicas e de heterogeneidade,
podendo apresentar em média, quatro subclones distintos
coexistindo no mesmo tumor, exigindo estratégias quase
personalizadas no tratamento destes pacientes.

Um fragmento ou alguns cortes do tumor (primário
ou metastático) são retirados do bloco, sem que haja
comprometimento para análises histopatológicas e
histoquímicas, e se realizam os testes que podem ser de qPCR
(usual) ou sequenciamento (em serviços referenciados).

A resistência às terapias-alvo, apresentada por alguns pacientes
portadores de melanomas cutâneos, é um indicativo importante
da presença de variadas mutações
em genes como BRAF, MEK e KIT, resultando em
heterogeneidade genética.

Como se classifica a heterogeneidade?
1. Intertumoral: quando um tipo de neoplasia (por
exemplo, o melanoma), comparado em indivíduos
diferentes ou no mesmo indivíduo, neoplasia primária e
metastática, tem genótipos diferentes;

O gene BRAF está localizado no braço longo do cromossomo
7 na posição 3.4 (7q34). É responsável pela codificação da
proteína BRAF (quinase localizada no citoplasma das células) e
apresenta 17 íntrons e 18 exóns (1).

2. Intratumoral: quando um mesmo sítio tumoral
apresenta mutações diferentes;
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3. Intermetastática: quando as metástases de uma
neoplasia têm mutações diferentes entre si.

biópsias de lesões diferentes do mesmo paciente ao longo
da progressão do melanoma e durante o uso da terapia com
inibidores quinase.

É necessário esclarecer que a heterogeneidade se manifesta
em genes específicos e associados à patogênese do tumor
(como BRAF em melanomas), ou pode ocorrer em proporções
diferentes em múltiplos genes. Por exemplo, uma neoplasia
pode apresentar mutação do gene BRAF em uma área e, na
outra, mutação em outro gene – NF1, KIT, MEK etc.

As alterações genéticas em BRAF são apenas uma pequena
parte das alterações que ocorrem durante a progressão do
melanoma, como pôde ser visto ao analisar as mutações de
outros genes como MAP2K1 e MAP2K2. Conclui-se que há
necessidade de analisar outros genes para compreender
o alcance da heterogeneidade no desenvolvimento e na
abordagem terapêutica do melanoma.

Como é determinada a heterogeneidade?
Existem várias ferramentas que auxiliam na detecção da
heterogeneidade em diferentes níveis, (proteico e genômico).
Nosso grupo de pesquisa demonstrou inicialmente
heterogeneidade intratumoral. Analisando a expressão proteica
de vários genes em MAL primários e metastáticos (BRAF=55% e
KIT=43%), evidenciada através de reação imuno-histoquímica,
estes achados permitiram a associação das proteínas BRAF
e c-MYC como fatores preditivos de malignidade (OR=90) (4).
Na sequência estudamos a heterogeneidade genética por
sequenciamento Sanger, detectando heterogeneidade em 65%
dos casos no éxon 15 do gene BRAF e 44% dos casos nos éxons
11 e 13 do gene KIT (5, 6).
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Contudo, a heterogeneidade tumoral em melanomas cutâneos
necessita ser estudada com técnicas mais sensíveis e de maior
abrangência, como a metodologia de NGS (sequenciamento
de nova geração), por exemplo. Esta técnica, já validada pela
literatura, tem sido utilizada para avaliar simultaneamente
mutações em grande número de genes em melanomas e outros
tumores.
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Recentemente, nosso grupo estudou os genes BRAF, MAP2K1
e MAP2K2 (envolvidos na patogênese do melanoma) nos
subtipos MAL e melanoma extensivo superficial (MES) primários
e metastáticos, pela técnica de NGS. Resultados parciais
demonstram haver heterogeneidade de 100% no gene BRAF
em melanomas extensivos superficiais e de 33,3% em MAL. Já
o gene MAP2K1 foi heterogêneo em mais de 50% dos casos
em ambos os subtipos. E, por fim, MAP2K2 foi heterogêneo
somente nos MAL.

E o que resultados foram encontrados?
Encontrou-se heterogeneidade nas três modalidades
mencionadas acima, embora o significado clínico destas
mutações ainda deva ser estudado. Contudo, em estudo
preliminar, encontrou-se efeito deletério destas mutações
nas proteínas codificadas.
Melanomas são tumores altamente heterogêneos e esta
condição pode ser uma das responsáveis pela diferença nas
respostas terapêuticas, muito frequente no tratamento
destes tumores.
Desta forma, embora necessitando estudos mais aprofundados,
acreditamos que estas variações deveriam ser consideradas
já ao diagnóstico para um melhor planejamento terapêutico
e diminuição da possibilidade de resistência. Assim, como
estratégia, se poderia realizar estudos moleculares em
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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

DE ESTAREM VIVOS EM 10 MESES VS. OS SELVAGENS 4

A mutação BRAF pode estar associada
a um pior prognóstico em relação ao
tipo selvagem.3
Realizar o teste BRAF o quanto antes pode
auxiliar a direcionar a terapia tanto no
cenário metastático como em adjuvância.
Para saber mais ligue:
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XÔ CORONAVÍRUS COVID-19
Ombudsman GBM (2019/2021)

por Mauro Y. Enokihara

Parabenizamos também a Diretoria. Após a reivindicação
de alguns associados para a publicação do calendário
de eventos do GBM, você encontra agora no site
www.gbm.org.br a programação completa até o final
do ano, para poder se planejar com maior antecedência
e não deixar de participar dos encontros virtuais
promovidos pelo GBM.

Gostaria de não ter que escrever sobre Covid-19, mas
como fugir do assunto que afetou e traz transtornos à
população mundial sobre várias esferas, desde saúde
física, mental, social e financeira e que continuará,
até quando? Uma certeza: a pandemia passará. Só não
sabemos como, quando e de que jeito será. Mas ela
passará e, com isto, novos hábitos e novas formas de
convivência e sobrevivência estão ocorrendo
e acontecerão.

Para este tempo da pandemia, todos os eventos
presenciais se tornaram online e proliferam as reuniões.
Por um lado, é bom. Por outro lado, a coincidência de
datas e horários, assim como anteriormente os eventos
presenciais, tornam impossível o mesmo indivíduo
assistir simultaneamente e com a devida atenção às
transmissões. O que fazer? Como resolver?

Recebi e-mails e mensagens pelo WhatsApp de
leitores da revista online parabenizando seu Editor,
Miguel Ângelo Brandão, pela qualidade e diversidade
dos assuntos publicados, abrangendo o princípio da
interdisciplinaridade que rege o GBM.

Enfim, por que não começarmos uma contagem regressiva
para a 14ª Conferência Brasileira sobre Melanoma, que
acontecerá de 5 a 7 de agosto de 2021, em Curitiba?
Temos que ter esperanças de que poderemos todos
nos encontrarmos de forma presencial, portanto: XÔ
CORONAVÍRUS COVID-19. l

Mesmo nesses tempos, o GBM tem estado ativo e alerta
para fidelizar nossos associados e buscar novos, com a
manutenção dos eventos totalmente online e temas para
atrair e manter atenção da assistência. Grande sucesso e
opinião positiva unânime dos 40 participantes, o GBMeet,
original no seu formato, agradou pelo alto nível e visão
prática nas discussões. Não perca o próximo!
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DESTAQUES GBM • 2020
GBM Talk
14/11 • 10h
Neoadjuvância
em Melanoma
Plataforma Zoom
Evento Pago
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Dr. João Duprat

Palestrante
Alexander Van
Akkooi

Palestrante
Dr. Milton
Barros

Palestrante
Dr. Ivan Dunshee

Link de inscrição:
https://forms.gle/nsUp4FsdJDRxQDiy9

GBM Talk
18/11 • 20h
Melanoma na infância
Plataforma Zoom
Evento gratuito

Coordenador
Luciano José Biasi

Palestrante
Flávia Vasques
Bittencourt

Palestrante
Gilles Landman

Palestrante
Prof. Dr. Ivan
Dunshee de
Abranches
Oliveira Santos

Link de inscrição:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Db5jwbq6SwWaBha9zq3ADw

GBMeet 2
28/11 • 09h

Abordagem multidisciplinar avançada com
Experts no tratamento do Melanoma

Plataforma Zoom
Evento gratuito
Coordenador
Flavio Cavarsan

Palestrante
Palestrante
Vinicius Vazquez Felice Riccardi

Palestrante
Palestrante
Fernanda Seabra Carlos Barcaui

Palestrante
Renato Bakos

Palestrante
Palestrante
Palestrante
Francisco Paschoal Rodrigo Munhoz Luciano Biasi

Link de inscrição:
https://forms.gle/n7xrLiuyTEauQbYF9
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Palestrante
Francisco Belfort

Palestrante
André Bandiera
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GBM Talk
02/12 • 20h
Adjuvância
em Melanoma
Plataforma Zoom
Evento gratuito

Coordenador
Rodrigo Guedes

Palestrante
Francisco Belfort

Palestrante
Nathanael
Pinheiro

Palestrante
Rodrigo Rovere

Link de inscrição:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zZ9QDkMDS1-PrqIUHTFPBw

PRIMO
Skin Cancer
Symposium
11 e 12/12

parceria do GBM - Grupo Brasileiro de Melanoma
com o Dr. Sanjiv Agarwala (EUA), trazendo os
aspectos mais relevantes do tratamento dos
tumores cutâneos

Fique por dentro da nossa agenda de eventos.
Acesse: gbm.org.br/calendario

DESTAQUE GBM • 2021
05 a 07 AGO
14ª CONFERÊNCIA
BRASILEIRA SOBRE
MELANOMA
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