AO SEU LADO
~

~
A sua protecao
deve ser contra o sol.
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O sol é importante para a
saúde, mas em excesso
não é saudável. Quando os
raios ultravioletas (tipo B)
atingem as camadas mais
profundas da pele, podem
alterar as células e
provocar envelhecimento
precoce, lesões nos olhos e
o câncer. Alguns cuidados
especiais são necessários,
principalmente para
aqueles que trabalham ao
ar livre. Por isso, fizemos este
e-book para orientar os
cuidados necessários que
você deve ter para a
prevenção.
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O QUE É
O CÂNCER
DE PELE?

O Câncer de pele é o tipo
de tumor mais incidente na
população, cerca de 25% dos
cânceres do corpo humano
são de pele. A doença que
ocorre por conta do desenvolvimento anormal das células da pele, multiplicam-se
repetidamente até formarem
um tumor, que podem ser
divididos em câncer de pele
não melanoma e melanoma
malígno.
Mas se descoberto logo no
início, o câncer de pele é
uma doença que tem cura.
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CÂNCER DE PELE
NÃO MELANOMA
É o tipo mais comum,
que podem ser subdivididos
em: carcinoma basocelular e
o carcinoma espinocelular.
Ambos tem comportamentos
pouco agressivos, mas podem
causar deformidades na
região onde crescem
e deixar cicatrizes.
Sintomas: Costumam se
manifestar como asperezas
na pele ou como pequenas
feridas que sangram
facilmente e não cicatrizam.
Normalmente, se localizam nas
áreas de pele exposta ao sol
diariamente (rosto, orelhas,
careca, ombros, etc), mas
podem surgir em qualquer
local. Não costumam doer,
mesmo em fases mais
avançadas.

MELANOMA
MALÍGNO
O melanoma é menos
frequente que outros
tumores de pele, porém
costuma ter comportamento
mais agressivo. Tem origem
a partir dos melanócitos, que
são as células responsáveis
pela produção do pigmento
(melanina) que dá cor à
pele. Por isso, costumam se
manifestar como pintas de
cor escura (negro ou
castanho).
Sintomas: O melanoma
pode surgir na pele sã,
sobre pintas já existentes
ou mesmo em sinais de
nascença. É encontrado
em áreas expostas e também
em áreas cobertas. É mais
comum na pele, mas pode
surgir em locais como olho,
boca, meninges, unhas e
outros.
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QUAIS SÃO
OS PRINCIPAIS
FATORES DE
RISCO PARA
DESENVOLVER
O CÂNCER
DE PELE?

• Exposição à radiação
ultravioleta (UV);
• Pessoas de pele e olhos claros,
com cabelos ruivos ou loiros;
• Exposição às radiações;
• Tabagismo;
• Pintas;
• Histórico familiar;
• Pele seca;
• Pessoas que trabalham com
frequência em exposição ao sol,
sem proteção adequada;

“SE EU PUDESSE DAR SÓ UMA DICA SOBRE O FUTURO SERIA ESTA:
USEM O FILTRO SOLAR! OS BENEFÍCIOS A LONGO PRAZO DO USO DE FILTRO
SOLAR ESTÃO PROVADOS E COMPROVADOS PELA CIÊNCIA.”
Música Filtro solar – Pedro Bial
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O QUE DEVE
SER FEITO NO
LAZER PARA
PREVENIR
O CÂNCER
DE PELE?

E NO
TRABALHO AO
AR LIVRE?

• Evite exposição prolongada
ao sol entre 10h e 16h;
• Use sempre proteção
adequada, como bonés ou
chapéus de abas largas, óculos
escuros, barraca e filtro solar
com fator mínimo de proteção
30 FPS;
• REAPLICAR O PROTETOR A
CADA DUAS HORAS. Usar o filtro
solar apenas uma vez durante
todo o dia não protege por
longos períodos. É necessário
reaplica-lo a cada duas horas,
durante a exposição solar.
Mesmo filtros solares “à prova
d’água” devem ser reaplicados;
• Manter a pele hidratada.

• Não deixe de usar: chapéus de
abas largas, camisas de manga
longa e calça comprida;
• Use óculos escuros e protetor
solar de no mínimo 15 FPS;
• Procure lugares com sombra;
• Sempre que possível evite
trabalhar nas horas mais quentes
do dia.
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QUE SINAIS
DE ALERTA
DEVEM SER
PROCURADOS?
• Manchas que coçam, ardem,
escamam ou sangram;
• Sinais ou pintas que mudam
de tamanho, forma ou cor;
• Feridas que não cicatrizam
em 4 semanas;
• Mudança na textura da pele
ou dor.
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