
 

Combine as cores do Verão, 
praticando Saúde. 

 

Proteja-se contra o Câncer de 
pele 

 

 

 

 

 

    

 

O que é a pele? 

 A pele é o maior órgão de todo o corpo 
humano e graças a ela nos relacionamos com o 
meio ambiente.  Desempenha papel de vital 
importância, por ser uma barreira de proteção ao 

organismo contra traumas, radiação ultravioleta, 

temperatura extremas, toxinas, bactérias, infecções 
e outros agentes agressores externos, além disso, 

através da pele que nos comunicamos com o meio 
em que vivemos, podemos perceber o frio, calor, 
distinguir diferentes texturas, sentir dor, prazer e 
inúmeras sensações.  

A pele é formada por três camadas distintas: 
epiderme, derme e hipoderme. 

Derme :  É uma camada muito rica em diferentes 
estruturas. Nela encontramos os vasos sanguíneos, 
que nutrem a pele, o folículo piloso (local onde 
nascem os pelos), as fibras de colágeno e elastina 
(responsáveis pela tonicidade e elasticidade da pele), 
os nervos sensitivos (responsáveis pelo tato), as glândulas sebáceas (responsáveis por hidratar e proteger a 
pele) e as glândulas sudoríparas (responsáveis pela transpiração). 

Epiderme: É a porção mais externa da pele, que é formada por várias outras camadas de células, sempre se 
renovando. Nela encontramos um pigmento natural que dá cor à pele, chamado melanina. 

Hipoderme : É a camada mais profunda da pele. Formada por células gordurosas, é responsável por 
manter a temperatura do corpo, além de funcionar também como uma reserva energética e proporcionar 
o "formato" ao corpo. 

 

D I R E T O R I A   D E   S A Ú D E 

Saúde In-forma 
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O que é câncer de Pele? 

       O câncer de pele é a proliferação 
incontrolável de células cutâneas 
anormais. É o tipo de câncer mais 
incidente na população mundial. 
     Segundo a Sociedade Americana de 
Câncer, a cada  ano há mais casos novos 
de câncer de pele do que a somatória da 
incidência dos cânceres de mama, 
próstata, pulmão e cólon. 
      Qualquer célula que compõe a pele 
pode originar um câncer. Logo, existem 
diversos tipos de câncer de pele. 
Conforme o tipo de célula afetada, o 
câncer de pele divide-se em melanomas 
e não-melanomas.  
    

Conheça mais sobre os tipos 

de Câncer 

 Os tipos mais frequentes são: 
carcinomas baso e espinocelular, e 
melanoma. O Melanoma cutâneo é 
originado nos melanócitos, células 
produtoras de melanina que é a substância que confere pigmentação à pele.  Embora seja a forma mais 

séria, se detectado nos estágios iniciais, as chances de tratamento são boas. Apesar de nas últimas 
décadas ter havido uma elevação de sua incidência, houve uma grande melhora da sobrevida dos 
pacientes com este tipo de câncer, devido ao surgimento de novas drogas e, principalmente, devido á 
detecção precoce.  

 
O melanoma é o mais raro dos três e também o mais 

maligno, apresentando alta letalidade devido a sua capacidade de 
se espalhar. O melanoma pode ocorrer sobre uma pinta já 
existente (de nascença ou não), ou surgir sobre a pele normal. 
  Os tumores cutâneos não melanomas representam 
aproximadamente 96% dos casos de câncer de pele. Os mais 
comuns são o carcinoma basocelular (CBC) e o carcinoma 
espinocelular (CEC). 
 

 

Carcioma Espinocelular (CEC) e o Carcinoma basocelular (CBC) 
 

O Carcinoma espinocelular (CEC) é o 
segundo tipo mais comum de câncer de pele, 
sendo superado somente pelo carcinoma 
basocelular. Ocorre normalmente em áreas 
expostas ao sol e está relacionado ao dano solar 
crônico, ou seja, ao acúmulo de dano pela 
radiação ultravioleta na pele ao longo da vida.  

O Carcinoma espinocelular não é exclusivo 
da pele, acometendo também mucosas, como, 
garganta, boca, colo do útero, vagina e pênis.  

O Carcinoma Basocelular (CBC) é um 
câncer da pele de crescimento lento e 
progressivo que acomete freqüentemente áreas 
expostas ao sol como o rosto.  O CBC é um 
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problema “local”, causando invasão e destruição 
da pele no local acometido. Contudo, raramente 
o CBC metastiza, isto é, espalha pelo corpo.  Por 

esta razão o CBC é considerado um tumor 
maligno de bom comportamento.

  

Câncer de Pele  x Radiação Solar 

 Um dos principais fatores que levam ao surgimento do câncer de pele é a exposição aos raios 
solares, os quais, com a destruição da camada de ozônio, tornaram-se mais perigosos. Nas últimas 
décadas, a incidência de câncer de pele aumentou significativamente. A pele é o órgão mais atingido pelos 
efeitos deletérios da radiação ultravioleta (RUV), sendo bem documentada a associação entre exposição 
solar e neoplasias cutâneas. 

           A luz solar é composta pela 
RUV A, B e C, luz visível e 
infravermelho. Ao atingir a pele 
desprotegida, com ação 
acumulativa, a RUV A e B provoca 
uma série de reações na pele 
causando envelhecimento precoce, 
lesões pré cancerosas e câncer de 
pele. 

           Bronzeamento é uma reação 
protetora da pele aos raios UV, 
porém, não previne câncer de pele.  

 
Recebemos 80% de toda 

exposição solar de nossa vida até 
os 18 anos de idade. Daí a 
importância da proteção ao sol 
para as crianças e adolescentes.  

 
            Protetores solares, 
vestimentas, acessórios adequados 
e exposição segura ao sol são 
ferramentas essenciais da 
fotoproteção. 

 

A exposição excessiva aos raios ultravioletas, UVA e UVB 
é o principal fator de risco para o câncer de pele. 

 
Todas as pessoas, principalmente as de pele e cabelos claros, devem observar o aparecimento 

de feridas que não cicatrizam, de manchas escuras ou nódulos na pele, ou de alterações em 
pintas já existentes (aumento, modificação da cor, prurido, sangramento). 
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Índices da doença 
e fatores impulsionadores  
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Sinais e sintomas 

O câncer da pele pode se assemelhar a pintas, eczemas ou outras lesões benignas. Assim, conhecer 
bem a pele e saber em quais regiões existem pintas faz toda a diferença na hora de detectar qualquer 
irregularidade. Somente um exame clínico feito por um médico especializado ou uma biópsia podem 
diagnosticar o câncer da pele, mas é importante estar sempre atento aos seguintes sintomas: 

 Uma lesão na pele de aparência elevada e brilhante, translúcida, avermelhada, castanha, rósea ou 
multicolorida, com crosta central e que sangra facilmente; 

 Uma pinta preta ou castanha que muda sua cor, textura, torna-se irregular nas bordas e cresce de 
tamanho; 

 Uma mancha ou ferida que não cicatriza, que continua a crescer apresentando coceira, crostas, 
erosões ou sangramento. 

 
Pintas X Câncer de Pele 

Pintas ou nevos são lesões planas ou elevadas, 
cuja coloração pode variar da cor da pele ao negro. 
Podem ser congênitos (quando presentes ao 
nascimento) ou adquiridos (quando surgem após o 
nascimento). Normalmente são chamadas de pintas as 
lesões denominadas pelos dermatologistas de nevos 
melanocíticos.  

Na grande maioria dos casos, os nevos são de 
comportamento benigno. Porém, alguns deles podem 
se transformar em câncer de pele. Portanto é 
importante sempre examinar as pintas. O conceito de 
que pintas de nascença são benignas nem sempre é 
verdadeiro, principalmente nos nevos gigantes.  

As pintas, consideradas verdadeiras mascotes 
por muitos, podem, na verdade , trazer problemas 
para nossa saúde. A maioria delas é inofensiva, porém 
algumas possuem determinadas características que 

podem se transformar em um tipo de câncer de pele bastante agressivo.  

Devemos ficar atentos quando uma pinta começa a apresentar variações de: 

 Coloração - Se numa mesma pinta começam a surgir várias cores como preto, azul, cinza, esverdeado, 
vários tons de marrom; 

 Tamanho - Se a pinta vem crescendo ou diminuindo; 
 Bordas - Observar se as bordas estão ficando irregulares; 
 Assimetria - Se antes a pinta era redondinha e agora está ficando assimétrica. 
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AUTOEXAME 

Fazer regularmente 

um autoexame da sua 

pele é uma das formas 

mais eficazes de detectar 

o aparecimento de lesões 

suspeitas em seu corpo, 

que podem revelar o 

surgimento de um câncer.  

Para fazer o 
autoexame da pele, 
deve-se: 

 Ficar completamente nu 
em frente a um espelho, 
num local com boa 
luminosidade e observar o 
toda a pele, de todo o 
corpo, de frente e de costas 
incluindo o couro cabeludo 
e as costas. Um espelhinho 
de mão pode ajudar a 
conseguir isso. 

Deve-se estar atento à: 

 Manchas que coçam, 
descamam ou sangram; 
 Sinais ou pintas que 
mudam de tamanho, forma 
ou cor; 
 Feridas que não 
cicatrizam em até 4 
semanas. 
 Caso isso ocorra, procure 
um dermatologista para 
uma consulta o quanto 
antes. O diagnóstico 
precoce é fundamental para 
a cura do melanoma. 

 

                                                 
 
                                               
 
 
 
  

Como prevenir o câncer da pele 

Evitar a exposição excessiva ao sol e proteger a pele dos 
efeitos da radiação UV são as melhores estratégias para prevenir o 
melanoma e outros tipos de tumores cutâneos. 

Como a incidência dos raios ultravioletas está cada vez mais 
agressiva em todo o planeta, as pessoas de todos os fototipos devem 
estar atentas e se protegerem quando expostas ao sol. Os grupos de 
maior risco são os do fototipo I e II, ou seja: pele clara, sardas, cabelos 
claros ou ruivos e olhos claros. Além destes, os que possuem 
antecedentes familiares com histórico da doença, queimaduras solares, 
incapacidade para bronzear e pintas também devem ter atenção e 
cuidados redobrados. 

A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda que as 
seguintes medidas de proteção sejam adotadas: 

 Usar chapéus, camisetas e protetores solares. 
 Evitar a exposição solar e permanecer na sombra entre 10 e 16h 

(horário de verão). 
 Na praia ou na piscina, usar barracas feitas de algodão ou lona, 

que absorvem 50% da radiação ultravioleta. As barracas de 
nylon formam uma barreira pouco confiável: 95% dos raios UV 
ultrapassam o material. 

 Usar filtros solares diariamente, e não somente em horários de 
lazer ou diversão. Utilizar um produto que proteja contra 
radiação UVA e UVB e tenha um fator de proteção solar (FPS) 
30, no mínimo.  Reaplicar o produto a cada duas horas ou 
menos, nas atividades de lazer ao ar livre. Ao utilizar o produto 
no dia-a-dia, aplicar uma boa quantidade pela manhã e reaplicar 
antes de sair para o almoço. 

 Observar regularmente a própria pele, à procura de pintas ou 
manchas suspeitas. 

 Consultar um dermatologista uma vez ao ano, no mínimo, para um exame completo. 
 Manter bebês e crianças protegidos do sol. Filtros solares podem ser usados a partir dos seis meses. 
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Fotoproteção 
 
 
 
 
 

 

  

   
                                 

 
 

 Comece o quanto antes. Cerca de 
75% da radiação solar recebida durante a 
vida ocorre nos primeiros 20 anos. Os efeitos 
da radiação ultravioleta só se manifestam 
com o passar do tempo. As lesões começam a 
aparecer na maioria das vezes ao redor dos 
40 anos. Portanto, proteja as crianças e 
estimule os adolescentes a se protegerem. 
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Sobre os rotetoresolaresotoprotetores) 

Os fotoprotetores, também conhecidos como protetores solares ou filtros solares, são produtos 
capazes de prevenir os males provocados pela exposição solar, como o câncer da pele, o envelhecimento 
precoce e a queimadura solar. 
  O fotoprotetor ideal deve ter amplo 
espectro, ou seja, ter boa absorção dos raios UVA 
e UVB, não ser irritante, ter certa resistência à 
água, e 
não manchar a roupa. Eles podem ser físicos ou 
inorgânicos e/ou químicos 
ou orgânicos. 

Os protetores físicos, à base de dióxido de 
titânio e óxido de zinco, se depositam na camada 
mais superficial da pele, refletindo as radiações 
incidentes.  

Eles não eram bem aceitos antigamente 
pelo fato de deixarem a pele com uma 
tonalidade esbranquiçada, mas Isso tem sido 
minimizado pela coloração de base de alguns 
produtos. Já os filtros químicos funcionam 

como uma espécie de “esponja” dos raios 
ultravioletas, transformando-os em calor. 

 

Como escolher um 
fotoprotetor?  

 
Em primeiro lugar, devemos 

verificar o FPS, quanto é proteção 
quanto aos raios UVA, e também se o 
produto é resistente ou não a água. A 
nova legislação de filtros solares exige 
que tudo que o produto anunciar no 
rótulo, deve ter testes comprovando a 
eficácia.   
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Como aplicar o fotoprotetor? 
 
 O produto deve ser aplicado ainda em 
casa, e reaplicado ao longo do dia a cada 2 
horas, se houver muita transpiração ou 
exposição solar prolongada.  
 É necessário aplicar uma boa 
quantidade do produto, equivalente a uma 
colher de chá rasa para o rosto e três colheres 
de sopa para o corpo, uniformemente, de 
modo a não deixar nenhuma área 
desprotegida. O filtro solar deve ser usado 
todos os dias, mesmo quando o tempo estiver 
frio ou nublado, pois a radiação UV atravessa 
as nuvens. 
 É importante lembrar que usar apenas 
filtro solar não basta. É preciso 
complementar as estratégias de 
fotoproteção com outros mecanismos, 
como roupas, chapéus e óculos 
apropriados. Também é importante 
consultar um dermatologista regularmente 
para uma avaliação cuidadosa da pele, com 
a indicação do produto mais adequado. 

 

 
 
 

Bronzeamento artificial e saúde 
 

 Uma Resolução da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) publicada em dezembro de 2009 
proibiu a prática de bronzeamento artificial por 
motivações estéticas no Brasil.  
Foi o primeiro país no mundo a tomar medidas tão 

restritivas em relação ao procedimento. Desde então, outras nações com incidência elevada de câncer da 
pele, como Estados Unidos e Austrália, também tomaram medidas para dificultar a realização do 
procedimento. 
 As câmaras de bronzeamento artificial trazem riscos comprovados à saúde, e em 2009 foram 
reclassificadas como agentes cancerígenos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), no mesmo 
patamar do cigarro e do sol.  

A prática de bronzeamento artificial antes dos 35 anos aumenta em 75% o risco de câncer da pele, 
além de acelerar o envelhecimento precoce e provocar outras dermatoses.    

  
 

Atenção 

PMMG – CBMMG – IPSM, ZELANDO PELA SAÚDE DA FAMÍLIA MILITAR. 
JUNTOS NA CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE SAÚDE CADA DIA MELHOR! 



 

A Sociedade Brasileira de Dermatologia 

posiciona-se veementemente favorável à proibição 
da prática do bronzeamento artificial para fins 
estéticos em virtude dos prejuízos que causa à 
população.   
 

O câncer da pele é o tipo mais comum no Brasil, e 

a prevalência cresce anualmente, o que só reforça a 
necessidade de apoiarmos todas as medidas que  
favoreçam a prevenção. 

 

 Se você tem interesse em fazer 

bronzeamento artificial, não esqueça: 
qualquer estabelecimento no Brasil que 
ofereça esse procedimento com motivações 
estéticas atua de forma irregular e está 
sujeito a fechamento e outras penalidades.  
 

 

 
Não compactue com uma prática proibida, 

que pode comprometer seriamente a saúde.  
 

Aceite o tom da sua pele como ele é. 
Pele bonita é pele saudável.

Procure o NAIS de sua região:  
https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-
pm/saude/conteudo.action?conteudo=1674&tipoConteudo=itemMenu 

 
Fontes de pesquisa: http://www.dermatologia.net/novo/base/cancer.shtml 
http://www.dermatologia.net/novo/base/cancer.shtml 
http://www.sbd.org.br/informacoes/sobre-o-cancer-da-pele/como-prevenir-o-cancer-da-pele/ 
Site o Inca: http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/inca/portal/home 
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