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EDIÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO 

=
FLUXO DE HISTÓRIA

EDIÇÃO DE TEXTO
=

FLUXO DAS PALAVRAS

Lembre-se do seguinte: - Entenda o
que a autora está tentando dizer: que
história ela está tentando contar? -

Como você pode ajudá-la a contá-la da
melhor forma?

Lembre-se do seguinte: - Se
precisar fazer revisões, peça ao
autor para fazê-las. - Trabalhe

usando 'controlar alterações' para
que o autor possa ver suas edições.

 

ATENÇÃO!

DEZEMBRO
LARANJA

 

DIAGNÓSTICO PRECOCE
Em caso de surgimento de sinais e sintomas suspeitos, o
médico dermatologista deve ser consultado para fazer o
diagnóstico precoce do quadro. Se for constatada uma lesão
cancerosa, o médico orientará o início do tratamento.

É preciso prestar atenção em pintas que crescem, manchas
que aumentam, sinais que se modificam ou feridas que não
cicatrizam, pois podem revelar o câncer de pele, e a rotina
do autoexame facilita o reconhecimento dos casos. 

TUMORES
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), os
números de câncer de pele no Brasil são preocupantes. A
doença corresponde a 27% de todos os tumores malignos no
país, sendo os carcinomas basocelular e espinocelular (não
melanoma) responsáveis por cerca de 180 mil novos casos
da doença por ano.

Já o câncer de pele melanoma tem em torno de 8,5 mil casos
novos por período. A incidência do câncer de pele é maior
do que os cânceres de próstata, mama, cólon e reto, pulmão
e estômago. 

ACOMPANHE A SEGUIR ALGUMAS DAS PRINCIPAIS DÚVIDAS E
COMPARTILHE ESSE MATERIAL COM QUEM PRECISA SABER

DESSE CONTEÚDO. A CONSCIENTIZAÇÃO COMEÇA PELO
ACESSO À INFORMAÇÃO.

 

No verão, os cuidados com a covid-19 e a prevenção ao câncer de pele devem andar lado a lado, informa a
Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Além do uso do álcool em gel, máscaras e respeito ao distanciamento, a população deve adotar hábitos de
fotoproteção para garantir sua saúde de modo pleno. Neste verão, vamos conjugar prevenção ao coronavírus
com cuidados para reduzir as chances de casos de câncer de pele? 

Esta é a proposta da campanha Dezembro Laranja, organizada pela SBD em 2021. A intenção é dar início ao
esforço de mobilização no período que abriga o Natal e estendê-lo pelos meses seguintes.

Com a queda nos indicadores de morbidade e de mortalidade relacionados à covid-19, estima-se que neste
verão as praias e os espaços abertos voltarão a ser ocupados com muito mais intensidade. No entanto, alertam
os especialistas que a retomada da normalidade não deve ser feita sem atenção às recomendações das
autoridades sanitárias, ainda atentas à possibilidade de aumento dos casos de contaminação pelo novo
coronavírus. Além desse cuidado, é importante ressaltar que a população deve incluir na rotina medidas de
prevenção contra o câncer de pele, cultivando as práticas de fotoproteção.

 DOENÇA
O câncer de pele é provocado pelo crescimento anormal das células que compõem a pele. Existem diferentes
tipos de câncer da pele que podem se manifestar de formas distintas, sendo os mais comuns denominados
carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular – chamados de câncer não melanoma – e que apresentam
altos percentuais de cura se diagnosticados e tratados precocemente.

Um terceiro tipo, o melanoma, apesar de não ser o mais incidente, é o mais agressivo e potencialmente letal.
Ainda assim, quando descoberta no início, a doença tem mais de 90% de chance de cura. 
O carcinoma basocelular é o câncer de pele mais frequente na população, correspondendo a cerca de 70%
dos casos. Ele se manifesta por lesões elevadas peroladas, brilhantes ou escurecidas que crescem lentamente
e sangram com facilidade. 

Por sua vez, o carcinoma espinocelular surge como o segundo tipo de câncer de pele de maior incidência no
ser humano. Ele equivale a aproximadamente 20% dos casos da doença. É caracterizado por lesões verrucosas
ou feridas que não cicatrizam depois de seis semanas. Podem causar dor e produzir sangramentos.

A exposição solar exagerada e desprotegida ao longo da vida, além dos episódios de
queimadura solar, são os principais fatores de risco do câncer de pele.Apesar de ser
um problema de saúde que pode afetar qualquer pessoa, há perfis que são mais
propensos ao seu surgimento. 

Neste grupo, estão os que têm a pele, cabelos e olhos claros; aqueles com histórico
familiar da doença; os portadores de múltiplas pintas pelo corpo; e pacientes
imunossuprimidos e/ou transplantados.

Se você apresenta essas características, o seu cuidado com a pele precisa ser maior
e também passar por avaliação frequente com um médico dermatologista.

 

METÁSTASE
Já o melanoma, apesar de corresponder a apenas cerca de 10% dos casos, é o mais grave deles, pois quadros
avançados podem provocar metástases (espalhamento do tumor para outros órgãos do corpo humano) e levar
à morte. Este tipo é geralmente constituído de pintas ou manchas escuras que crescem e mudam de cor e
formato gradativamente. As lesões também podem vir acompanhadas de sangramento. 

Desde 2014, a SBD promove o Dezembro Laranja, iniciativa que faz parte da Campanha Nacional de Prevenção
ao Câncer da Pele. Desde então, sempre no último mês do ano, são realizadas diferentes ações em parceria
com instituições públicas e privadas para informar a população sobre as principais formas de prevenção e a
procurar um médico especializado para diagnóstico e tratamento. Lembrando que o câncer de pele é o tipo
mais comum no Brasil, com cerca de 180 mil novos casos ao ano. Porém, quando descoberto no início, tem
mais de 90% de chances de cura.


