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Luizinho/Chiquinho

e o câncer da pele
Oi Luiz. NOssO país

é priviLegiadO, pOis temOs sOL praticameNte
O aNO tOdO, pOrém O que se Observa Nas campaNhas 
de preveNçãO aO câNcer da peLe é O OutrO LadO dO 
sOL. O LadO que mOstra que O NúmerO de pessOas 

cOm câNcer da peLe aumeNta aNuaLmeNte.
issO é verdade?

a expOsiçãO sOLar
é fuNdameNtaL para O crescimeNtO

dOs OssOs e NO auxíLiO e Na maNuteNçãO
dO equiLíbriO de NOssO OrgaNismO. a
expOsiçãO em hOráriOs iNcOrretOs e
sem a prOteçãO adequada, pOde Levar

a daNOs irreversíveis, cOmO O
câNcer da peLe.

em 2010
fOram registradOs 

mais de  150.000
casOs NOvOs de
câNcer da peLe.



atuaLmeNte, há uma discussãO eNtre Os espe-
ciaListas que defeNdem a expOsiçãO sOLar para 

maNter O NíveL de vitamiNa d NO OrgaNismO, 
impOrtaNte para O fuNciONameNtO dOs OssOs 
e Os dermatOLOgistas que iNsistem Na prOte-
çãO da peLe mesmO NOs dias NubLadOs. cOmO 

prOceder Nessas situações?

a vitamiNa d é de fuNdameNtaL
impOrtâNcia para O OrgaNismO, pOis 

está assOciada aO crescimeNtO e 
deseNvOLvimeNtO adequadO

dOs OssOs.

cOmO 
assim?

a Luz que atiNge
a terra é cOmpOsta de váriOs

espectrOs (cOres), iNcLuiNdO-se 
as deNOmiNadas uLtra viOLeta Nós 
temOs Os raiOs uLtra viOLeta a que 

estãO preseNtes NO cOmeçO da
maNhã e NO fim da tarde e, Os
raiOs uLtra viLeta b que sãO
mais iNteNsOs eNtre 10:00

hOras e 16:00 hOras.

a radiaçãO
uLtraviOLeta tem efeitO

cumuLativO, Ou seja a quaNtidade
que vOcê tOmOu de sOL Na iNfâNcia,

sOma-se à quaNtidade que vOcê
tOmOu Na juveNtude e, assim

pOr diaNte.

atuaLmeNte, há uma discussãO eNtre Os 
especiaListas que defeNdem a expOsiçãO 
sOLar para maNter O NíveL de vitamiNa d NO 
OrgaNismO, impOrtaNte para a cOmpOsiçãO 
dOs OssOs e Os
dermatOLOgistas que
iNsistem Na prOteçãO
da peLe mesmO NOs
dias NubLadOs. cOmO
prOceder Nessas
       situações? 

 Os dermatOLOgistas
NãO desacONseLham a
expOsiçãO à Luz sOLar,
eLes sOmeNte chamam a
ateNçãO para que essa
expOsiçãO sOLar seja

feita em hOráriOs
adequadOs e cOm a

prOteçãO sOLar
específica para
O tipO de peLe

da pessOa.

Os raiOs
uLtraviOLeta a 

atiNgem Os pLa-
NOs mais prOfuN-
dOs da epiderme 
e, se NãO hOuver 

uma prOteçãO 
adequada, pOderá 
OcOrrer daNOs à 

epiderme cOmO
O câNcer da

peLe.

 “Essa radiação, numa 
pEssoa quE tEm pElE
clara, cabElo claro E 
olhos claros, podErá, 

sEm quE haja a
prEocupação Em sE to-
mar sol nos horários 

corrEtos E sEm
a protEção

adEquada, causar
manchas, crostas E

até o câncEr da
pElE.”



as pessOas
de peLe cLara sãO mais
prOpeNsas à agressãO

sOLar?

sim, pOis temOs
um pigmeNtO que defiNe

a cOr da NOssa peLe, deNO-
miNadO meLaNiNa e, que NOs 
dá uma prOteçãO reLativa

da peLe.

as pessOas de peLe cLara
pOssuem meNOs meLaNiNa que as

demais pessOas. uma vez expOstas em
hOráriOs ONde predOmiNe O uLtraviO-
Leta b e sem fOtOprOtetOr, pOderãO

deseNvOLver , a curtO prazO
queimaduras sOLares cOm
vermeLhidãO e até bOLhas

Na peLe.

a LONgO prazO,
devidO aO efeitO cumuLativO

das radiações, Lesões degeNerativas 
da peLe, cuLmiNaNdO cOm O câNcer

da peLe.

issO sigNifica
que as pessOas cOm  
peLe de tONaLidade 

mais escura NãO de-
seNvOLvem O câNcer 

da peLe?

pOrém NãO estãO
cOmpLetameNte iseNtas

de deseNvOLver câNcer da
peLe, priNcipaLmeNte NOs

LábiOs, aLém dO meLaNOma.
assim seNdO, tOdOs devemOs 

NOs prOteger, usaNdO
fOtOprOtetOr adequadO
aO NOssO tipO de peLe.

as criaNças
devem receber

prOteçãO à
Luz sOLar,
semeLhaNte
aO aduLtO?

NãO é bem assim.
as pessOas de peLe escura

tem uma quaNtidade de meLaNiNa 
maiOr que as pessOas de peLe
cLara, cONferiNdO-Lhes maiOr 

prOteçãO aOs daNOs que a
expOsiçãO sOLar pOssa

causar.



sim, pOis
cOmO as radiações
sOLares têm efeitO 

cumuLativO, a prOte-
çãO deve se iNiciar, 

seguNdO as eNtidades
iNterNaciONais que 

cOmbatem O câNcer da 
peLe, aNtes dOs seis 

meses de
idade.

essa prOteçãO NãO deve
ser Limitada sOmeNte aO usO dO
fOtOprOtetOr, mas também cOm 
O usO de rOupas adequadas e 

chapéus, que cONteNham em sua 
cOmpOsiçãO Os fiLtrOs cONtra Os 
raiOs uLtraviOLeta a e b e, prefe-
reNciaLmeNte cOm cOres cLaras, 

que refLetem a Luz recebida.

cOres escuras,
absOrvem Os raiOs
uLtraviOLeta e NãO

cONferem a prOteçãO
Necessária.

criaNças, em especiaL,
Necessitam da  Luz sOLar
para deseNvOLver seus

OssOs de fOrma saudáveL,
assim cOmO acONtece cOm Os 
aduLtOs, em particuLar as mu-
Lheres que, cOm a ausêNcia da 
Luz sOLar, pOdem deseNvOLver 
OsteOpOrOse, dOeNça que se 
deve à perda de massa óssea. 
pOr OutrO LadO, a Luz sOLar 

pOde causar até O câNcer
da peLe. cOmO agir Nes-

sas situações?

repitO: há Necessidade
de se Observar Os hOráriOs
mais prOpíciOs à expOsiçãO

sOLar, usar rOupas e chapéus
adequadOs e buscar O fOtOprO-
tetOr mais adequadO para seu 

tipO de peLe. iNfOrmações essas 
que devem ser Obtidas cOm cON-

suLtas feitas cOm
dermatOLOgistas e/Ou

pediatras.

é pOssíveL que
as criaNças e Os aduLtOs
se beNeficiem da Luz sOLar

(radiaçãO uLtra viOLeta), sem
que haja prejuízOs para

sua peLe.



já Ouvi e já vi
aLgumas pessOas

usarem diversOs prOdu-
tOs para passar Na peLe e
Obter um brONzeadO bONi-
tO. esse prOcedimeNtO pOde 

ser prejudiciaL
à peLe?

vOcê NãO imagiNa O que 
as pessOas passam Na 
peLe para Obter uma 
cOr que eLes chamam 

saudáveL. a mistura de 
diversOs cOmpONeNtes 
químicOs sem a devi-
da precauçãO que as 

empresas especiaLizadas 
tem para eLabOrar seus 
prOtetOres e brONze-
adOres pOde Levar à 
queimaduras graves, 

que iNiciam cOm bOLhas, 
as quais pOdem rOmper 

e ser cONtamiNadas, 
LevaNdO a uma iNfecçãO 

grave.

aLém dissO, 
determiNadOs 
cOmpONeNtes 

químicOs quaN-
dO passadOs

Na peLe e, pOs-
teriOrmeNte, 
OcOrrer a
expOsiçãO 

sOLar pOde 
acarretar em 

maNchas
escuras

defiNitivas.

as radiações
uLtraviOLeta pOdem 

Lesar as fibras
eLásticas e O cOLáge-
NO que dãO supOrte
à peLe, O que pOde

Levar aO aparecimeNtO 
de rugas precOces 

que deNOmiNamOs fOtO
eNveLhecimeNtO. Ou 
seja, um brONzeadO 
hOje, pOde Levar aO 
fOtO eNveLhecimeNtO 

Num espaçO de
tempO muitO

curtO.

eu já
Ouvi faLar 
em fOtO 
eNveLhe-

cimeNtO. O 
que issO 
sigNifica?



existem
muitOs casOs

de câNcer
da peLe

NO brasiL?

em 2011, seguNdO Os dadOs
fOrNecidOs peLO iNstitutO NaciONaL 

dO câNcer OcOrreram NO brasiL mais 
de 150.000 casOs NOvOs de câNcer da 
peLe, Os deNOmiNadOs NãO meLaNOma. 
NOs estadOs uNidOs, em 2010, fOram 
registradOs mais de um miLhãO de

casOs NOvOs de câNcer
da peLe.

a prOteçãO
da peLe só deve ser 
feita quaNdO se vai à 
praia, aO campO Ou à 

pisciNa?

absOLu-
tameNte. a prOteçãO 
da peLe deve ser feita 
sempre que hOuver 
expOsiçãO aO sOL, 

iNdepeNdeNte de se ir à 
praia, campO Ou pisciNa. 
há aiNda uma recOmeN-

daçãO especiaL para 
quem vai a Lugares 

ONde exista Neve, pOis 
Os raiOs sOLares pO-

dem iNcidir diretameNte 
sObre a peLe,
Ou de fOrma
iNdireta, peLa

refLexãO
da Luz sOLar
através da

Neve.



teNhO
aLguNs

amigOs que
pOssuem, Na 

peLe, iNúmeras 
piNtas de cOr 
escura. essas 
piNtas pOdem 

represeNtar um 
câNcer, Ou se 
traNsfOrmar

em câNcer
da peLe?

as piNtas
escuras
que sãO

deNOmiNadas 
de NevOs
pOdem re-
preseNtar, 

desde O iNíciO 
um câNcer 
da peLe, Ou, 
pOdem pOr 
uma série 

de fatOres, 
iNcLuiNdO-se 
a expOsiçãO
sOLar sem 
a devida 

prOteçãO, 
Num câNcer 
da peLe que 
se deNOmiNa 
meLaNOma 
maLigNO.

cOmO pOdemOs
saber se uma piNta 

é um câNcer da peLe, 
Ou se eLa pOde se 

traNsfOrmar
Num câNcer?

“os EspEcialistas Em dEr-
matologia possuEm várias 
manEiras dE Examinar as 

pintas dE sEus paciEntEs. Em 
primEiro lugar é importantE 

sabEr quanto tEmpo Esta 
pinta Está prEsEntE Em sua 

pElE.”

“dEpois, sabEr sE Essa 
pinta crEscEu rapidamEntE, 
ou mEsmo sE já sangrou 

EspontanEamEntE.”

a seguir e cOmO parte da cON-
suLta, parte-se para a Obser-
vaçãO cLíNica da piNta. deve-se 
Observar: se a piNta apreseNta 
uma só cOr Ou mais cOres; se 
as bOrdas da piNta sãO regu-
Lares Ou irreguLares; quaL O 

diâmetrO dessa piNta. depOis da 
ObservaçãO cLíNica, parte-se 
para Os exames cOm apare-

LhOs específicOs, deNOmiNadOs 
dermatOscópiOs, que pOssuem 
uma LeNte Objetiva semeLhaNte 
a dOs micrOscópiOs usadOs em 
LabOratóriOs. essa Observa-

çãO, sOmada aO exame cLíNicO e 
à história dO pacieNte, permite 
que Os especiaListas teNham 
uma meLhOr NOçãO da LesãO 

que estãO ObservaNdO.



se O especiaLista estiver em dúvida, 
Ou mesmO tem a certeza que aqueLa 
piNta é Ou pOde se tOrNar um câNcer 

da peLe O que eLe deve fazer?

a primeira prOvidêNcia a ser 
tOmada, é a retirada cirúrgi-
ca da piNta e O exame desse 

materiaL
retiradO.

O câNcer
da peLe pOde

Levar aO óbitO dO
pacieNte?

a maiOria
dOs câNceres

da peLe pOdem ser
retiradOs sem que

haja prejuízOs à saúde 
dO pacieNte, excetO O

meLaNOma maLigNO que 
pOde ter uma evOLuçãO 

para O óbitO Num
curtO espaçO

de tempO.

“EssE ExamE
dEnomina-sE anátomo

patológico. ElE irá
rEvElar a prEsEnça ou

não do câncEr da pElE. caso 
sEja confirmada a prEsEnça

do câncEr, ExistEm vários
procEdimEntos a sErEm

rEalizados para garantir a
intEgridadE física do paciEntE.”



para que issO NãO 
OcOrra, aLém da prO-
teçãO que já fOi des-
crita é impOrtaNte que 
as pessOas reaLizem 
O autOexame de sua 
peLe, priNcipaLmeNte 
aqueLas pessOas  de 
peLe cLara e cheias de 

piNtas?

O autOexame é um exceLeNte 
auxiLiar Na descOberta precO-
ce dO câNcer da peLe, pOrém, 
é Necessária a avaLiaçãO de 
um especiaLista que, aLém dO 
exame cLíNicO, reaLize O exame 
dermatOscópicO das Lesões. e, 
aqueLas Lesões que apreseNta-
rem características sugestivas 
de câNcer, devem ser retiradas 

e aNaLisadas.

mas Nem tOdOs Os 
câNceres da peLe sãO 
represeNtadOs pOr 

piNtas. cOmO pOde se 
apreseNtar uma LesãO 

de câNcer da peLe?

O câNcer da peLe 
aparece, Na maiOria 
das vezes, em áreas 

fOtOexpOstas cOmO a 
face, O dOrsO, O pes-
cOçO, Os OmbrOs, Os 
membrOs superiOres 

e iNferiOres.

de maNeira
geraL essas Lesões

sãO represeNtadas pOr 
feridas que NãO cicatrizam 
e que saNgram espONta-

-NeameNte.

um câNcer da peLe, 
depeNdeNdO de sua LO-
caLizaçãO, pOde deixar 
uma cicatriz eNOrme e 

iNestética?

há aLgumas regiões 
dO cOrpO que, quaNdO 

apreseNtam uma Le-
sãO de câNcer da peLe, 
Necessitam de cuidadOs 
de um especiaLista em 

cirurgia dermatOLógica, 
para NãO deixarem uma 
cicatriz desagradáveL.

ficO imagiNaNdO um câN-
cer da peLe LOcaLizadO 

NOs LábiOs, Ou Nas Ore-
Lhas O que a sua retira-
da pOderia causar cOm 

reLaçãO à sua
cicatrizaçãO.

 exempLO: câNcer 
Nas páLpebras, 

NOs LábiOs e Nas 
OreLhas.



para O especiaLista,
a primeira prOvidêNcia a ser tOmada é a 
retirada dO câNcer sem deixar margeNs 

cOm O cOmprOmetimeNtO da
dOeNça.

Numa seguNda
etapa, existem váriOs

prOcedimeNtOs cirúrgicOs que au-
xiLiam Na meLhOra estética da peLe. 

pOrém, O priNcipaL ObjetivO
é sempre eLimiNar a

dOeNça.

OuçO faLar,
cOm frequêNcia, em

brONzeameNtO artificiaL. 
essa prática é

perigOsa?

pesquisas
médicas apONtam

que a expOsiçãO dO  
cOrpO em câmeras de 

brONzeameNtO artificiaL, 
aumeNtam O riscO de 

deseNvOLvimeNtO
de câNceres

da peLe.

se essas técNicas
de brONzeameNtO artificiaL sãO

prejudiciais à peLe, eLas NãO deveriam 
ser prOibidas?

“a agência dE vigilância sanitá-
ria (anvisa), Em sua rEsolução 

númEro 56/2009, proibiu Em todo 
o brasil a comErcialização E o 

uso dE EquipamEntos dE bronzE-
amEnto artificial com finalidadE 

Estética.”

eu teNhO um amigO
que pOssui uma dOeNça da peLe

que Necessita, para sua meLhOra, utiLizar 
esses equipameNtOs cOm Luzes uLtraviOLeta. 

issO é cOrretO?



sim. existem dOeNças cOmO a psOríase, que 
prOvOcam feridas e descamaçãO Na peLe e, O 

pOrtadOr da dOeNça pOde se beNeficiar cOm a 
utiLizaçãO de baNhOs de Luz uLtraviOLeta,

pOrém, em dOses cONtrOLadas
e sOb supervisãO

médica.

a prOteçãO cONtra Os raiOs
sOLares NãO se Limita sOmeNte
à peLe, uma vez que Os especia-

Listas recOmeNdam O usO
de ócuLOs de sOL para a

prOteçãO dOs OLhOs. issO
prOcede?

sim. Os raiOs
sOLares pOdem daNificar

Os vasOs da retiNa causaNdO 
graves aLterações cOmO a

perda da visãO.

atuaLmeNte,
as LeNtes de ócuLOs

de sOL, já cONtem fatOres
de prOteçãO sOLar (fps) cONtra 

Os raiOs uLtraviOLeta
a e b.

O fiLtrO sOLar pOde ser 
usadO em criaNças a 
partir de quaL idade?

Os órgãOs
iNterNaciONais que se

mObiLizam NO seNtidO de preveNir O
câNcer da peLe, sugerem que a prOteçãO
da peLe pOde ser reaLizada em criaNças

cOm idade iNferiOr aOs
seis meses.

quaL seria
a meLhOr fOrma de se 

prOteger as criaNças da 
expOsiçãO sOLar?



FIMfim

em primeirO
Lugar, Observar 
Os hOráriOs mais 
aprOpriadOs para 
essa expOsiçãO, 
Ou seja duraNte 
a maNhã até as 10 
hOras e a tarde, 

após as 16 hOras.

em seguNdO
Lugar, usar O

fiLtrO sOLar ade-
quadO iNdicadO 
peLO dermatOLO-

gista e/Ou pediatra, 
peLO meNOs 30 

miNutOs aNtes da 
expOsiçãO.

aLém dissO, é 
acONseLháveL 
a utiLizaçãO de 

rOupas e chapéus 
adequadOs, de 
preferêNcia em 

tONs cLarOs que 
refLetem a Luz 

sOLar .

atuaLmeNte, existem 
tecidOs cOm Os quais 
se cONfecciONam as 
rOupas e Os chapéus 
que cONtém fiLtrOs 
sOLares cONtra Os 
raiOs uLtraviOLeta

a e b.

fiLtrO sOLar
deve ser reapLicadO 

quaNdO?

sempre que hOuver
sudOrese (traNspiraçãO) 

Ou mesmO quaNdO se
baNha NO mar, NO riO

Ou Na pisciNa.
a reapLicaçãO

dO fOtOprOtetOr
deve ser repetida a 
cada duas hOras
para aduLtOs e

criaNças.

acONseLha-se
aOs pacieNtes que

peçam aOs seus médicOs
especiaListas, a iNdicaçãO

de um fOtOprOtetOr
específicO e

efetivO.

O que represeNtam 
aqueLes NúmerOs que 
estãO preseNtes NOs 

fOtOprOtetOres?

a sigLa FPS, sigNifi-
ca fatOr de prOteçãO

sOLar e, aqueLes
NúmerOs iNdicam
O pOteNciaL de
prOteçãO dO

prOdutO.

pOr exempLO:
uma pessOa de peLe
cLara deve usar um

prOdutO cOm fatOr de 
prOteçãO sOLar iguaL

Ou superiOr a 30.
uma

pessOa cOm 
peLe mais 

escura pOde 
usar prOte-
tOres cOm 
fatOres de 
prOteçãO 

sOLar eNtre 
15 e 30.

sOmeNte O fOtOprOtetOr NãO é suficieN-
te, é NecessáriO respeitar Os hOráriOs 
ONde as radiações sOLares NãO sejam 
tãO iNteNsas, aLém dO usO de rOupas, 
chapéus e ócuLOs de sOL que cONte-
Nham Os fatOres de prOteçãO sOLar 

cONtra Os raiOs uLtraviOLeta
a e b.

Observadas
essas regras 

básicas, dimiNuem 
as chaNces da peLe 
ser agredida pOr 

um câNcer. cumpri-
das essas regras 
básicas, reLaxe e 

curta O sOL
Numa bOa!


