


No e-saúde você encontrará dicas práticas de cuidados 

com a saúde para que você possa viver mais e melhor. 

Na edição de dezembro/2021, vamos falar sobre o tema:

Olá! 

Confira! 
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FOTO CECOMSAER 

Dezembro Laranja: 
Mês de Combate ao Câncer de Pele
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1. Dezembro Laranja

Inspirados pela cor do Sol, a Campanha

Dezembro Laranja chama atenção para a

prevenção do câncer de pele.

Criado em 2014, pela SBD (Sociedade Brasileira de
Dermatologia), o movimento promove uma série

de iniciativas para conscientizar a população
sobre a importância de prevenir e diagnosticar
precocemente a doença.
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É uma doença provocada pelo

desenvolvimento anormal e desordenado

das células que compõem as camadas da

pele. Elas multiplicam-se repetidamente

até formarem um tumor maligno.

2. O que é o 
Câncer de Pele? 
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O que é o câncer de pele? 
Existem diferentes tipos de câncer de pele. O não-

melanoma é o tipo mais frequente e menos grave,

apresentando grandes chances de cura. Já o câncer

de pele melanoma ocorre mais raramente, sendo a

forma mais grave da doença, podendo levar à morte,

especialmente quando diagnosticado tardiamente.

Ambos tem chances de cura se

descobertos logo no início.!
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3.Um problema de 
saúde pública
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De acordo com o o Instituto Nacional de Câncer

(INCA), o câncer de pele é o mais frequente no

Brasil e no mundo, e corresponde a 27% de

todos os tumores malignos do País.

O INCA registra, a cada ano, cerca de 185 mil 
novos casos de câncer de pele no Brasil.   
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4.Principais Causas e 
Fatores de risco
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Indivíduos com sistema imune debilitado e exposição à radiação artificial.

Exposição prolongada e repetida ao sol
(raios ultravioletas), principalmente na
infância e adolescência;

Ter pele e olhos claros, cabelos ruivos e
loiros, ou ser albino;

Possuir histórico familiar ou pessoal de câncer de pele;

Exposição à câmeras de bronzeamento artificial
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A infância é o período da vida mais suscetível aos
efeitos danosos da radiação UV, que se manifestarão
mais tardiamente na fase adulta, especialmente
após os 40 anos, sob a forma de câncer de pele. 4
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5. Principais Sintomas

O câncer de pele pode se assemelhar a pintas, eczemas

ou outras lesões benignas na pele. Por isso, é essencial

conhecer bem o próprio corpo e estar atento a

eventuais alterações, pois as chances de cura e sucesso

do tratamento aumentam se o diagnóstico for precoce.

Somente um médico especializado poderá

diagnosticar o câncer de pele, mas é importante

estar atento aos seguintes sinais e sintomas:
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Manchas que apresentam coceira, descamação,

ardência e sangramento;

Somente um médico especializado poderá

diagnosticar o câncer de pele, mas é importante

estar atento aos seguintes sinais e sintomas:

Principais Sinais e Sintomas: 

Pintas ou sinais com formato assimétrico, bordas

irregulares, que mudam de textura, cor e tamanho

de forma rápida.

Lesões na pele com aparência elevada, com mais

de uma cor: brilhante, avermelhada, castanha ou

multicolorida, e que sangram facilmente.

Feridas que não cicatrizam em até 4 semanas;

4

10



11

Caso alguns desses sinais sejam identificados, deve-se

procurar o mais rápido possível ajuda médica. Na maior parte

dos casos, essas alterações na pele não são tumores, mas é

importante que sejam investigadas por um especialista,

principalmente se não melhorarem em poucos dias.

Somente um médico especializado poderá

diagnosticar o câncer de pele, mas é importante

estar atento aos seguintes sinais e sintomas:

O diagnóstico é realizado, normalmente,

pelo dermatologista ou cirurgião, através

de exame clínico. Alguns casos exigem a

realização de uma biópsia, exame no qual se

retira uma amostra do tecido suspeito para

posterior análise laboratorial.
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6. Tratamento

A cirurgia é o tratamento mais indicado. A radioterapia

e a quimioterapia também podem ser utilizadas,

dependendo do estágio da doença. Quando há

metástase (o câncer se espalhou para outros órgãos), o

melanoma é tratado com novos medicamentos, que

apresentam altas taxas de sucesso.
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7. Prevenção
Evitar a exposição excessiva ao sol e proteger a pele dos efeitos da

radiação UV são as melhores estratégias para prevenir o câncer de pele.

Como a radiação solar tem efeito

cumulativo, a prevenção deve se iniciar

na primeira infância, com os bebês,

evitando a exposição ao sol nos

horários de risco e pelo uso de produtos

específicos para esta faixa etária.
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Como prevenir o câncer de pele

Evitar exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h;

Usar proteção adequada, como roupas,

chapéus de abas largas, óculos escuros

com proteção UV, sombrinhas e barracas;

Antes de se expor ao sol, aplicar filtro solar com fator

de proteção 30, no mínimo. É necessário reaplicar o

protetor a cada duas horas, bem como após mergulho

ou grande transpiração;4
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Consultar um dermatologista, anualmente,

para um exame clínico completo. Lembre-

se: o diagnóstico precoce salva vidas!

O uso do filtro solar deve ser diário e não

somente mediante exposição solar. Em dias

nublados também é importante se proteger;

Observar regularmente a própria pele, à

procura de pintas ou manchas suspeitas;
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Na Força Aérea Brasileira
acreditamos que cada pessoa
deve ser cuidada de forma
integral. Por isso, contamos
com um serviço completo de
cuidados com a saúde e apoio
aos beneficiários para que
eles possam viver mais e
melhor.

Você ou algum familiar se identifica 

com um desses problemas ?

Nós podemos ajudar! 
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É a nova porta de entrada dos beneficiários da Força Aérea

Brasileira no Sistema de Saúde da Aeronáutica. Com o CAIS,

ampliamos o espectro do nosso serviço de atenção e agora,

contamos com a presença de uma equipe multidisciplinar

composta por médicos, dentistas enfermeiros, farmacêuticos,

entre outros profissionais de saúde, oferecendo diversos tipos de

serviços a partir de um modelo de cuidado integral e coordenado,

moderno e adequado às necessidades dos beneficiários.

VOCÊ CONHECE O CAIS? 

CAIS significa Centro de Atenção Integral à Saúde. 

FOTO CECOMSAER 
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