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Apresentação

COM CAMPANHAS NACIONAIS
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EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO
EM SAÚDEEM SAÚDE

   Esta 2ª edição foi preparada com bastante carinho e cuidado. O objetivo foi
compartilhar ainda mais informações que são de extrema importância para
toda população aprender e conhecer melhor sobre as Campanhas Nacionais
de Conscientização em Saúde. 
   Este é mais um fruto de um trabalho em equipe de um projeto de extensão
da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (FACISA/UFRN) "Educando em Saúde: conhecer para prevenir
e promover saúde", do curso de Fisioterapia, que preparava materiais todos
os meses para disseminar informações práticas e de forma lúdica para a
população próxima à universidade, situada no interior do Estado, em Santa
Cruz/RN. No entanto, depois de anos do projeto, vimos a necessidade de
expandir essas informações para o maior número de pessoas possíveis, por
meio de um material informativo digital, surgindo a 1ª edição anteriormente
publicada, e agora a 2ª edição do E-book para vocês. Esperamos que gostem
e compartilhem com amigos e familiares, porque toda informação importa!

Com carinho,
Equipe Educando em Saúde.
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Mês de conscientização
das hepatites virais.

Julho amarelo

CAPÍTULO 01



Hepatite:

É uma inflamação do fígado que pode ser causada por
vírus ou pelo uso de alguns remédios, álcool, assim como
por doenças autoimunes, metabólicas e genéticas.

A B C D E F G

Existem 7 tipos de hepatites virais

Possuem casos registrados no Brasil;
Tipo viral só observado em animais;
Não possui registro de caso no Brasil.

Como ocorre a transmissão?

- Da mãe para o bebê;
- No sexo sem camisinha;
- Compartilhando materiais para uso de drogas;
- Usando material não esterilizado;
- Condições precárias de saneamento básico;
- Falha na higiene pessoal e dos alimentos.

Prevenção
A principal forma de prevenção é a vacinação, então, se
você tem menos de 24 anos, procure a unidade básica de
saúde mais próxima e vacine-se para as hepatites A e B.



Febre;
Fraqueza;
Dor abdominal;
Enjoo/náuseas;
Olhos amarelados;
Pele amarelada;
Urina escura;
Perda de apetite.

Fique ALERTA em casos de:

Além disso, exija materiais descartáveis ou esterilizados,
lave bem os alimentos e as mãos, use camisinha e não
compartilhe seringas ou agulhas.

Como é feito o diagnóstico?

Pode ser feito por meio de testes rápidos
nas unidades de saúde ou por exames
laboratoriais.

Como é feito o tratamento?

O tratamento é prescrito pelo médico de acordo com o
diagnóstico e, dependendo do caso, é feito com repouso,
dieta e tratamento com antivirais.

É importante ter um diagnóstico, visto que a hepatite, na
maioria das vezes, é uma doença silenciosa, não apresenta
sintomas e pode evoluir para uma cirrose, câncer e até
levar a morte.



A luta contra as hepatites virais
começa com a conscientização.

A campanha foi instituída no Brasil pela Lei nº
13.802/2019 e tem por finalidade reforçar as ações de
vigilância, prevenção e controle das hepatites virais.

Julho amarelo é o mês de conscientização
das hepatites virais.

A cor amarela foi escolhida para
representar a cor que os olhos ficam
quando a doença se manifesta no fígado.

Junho Amarelo

https://bvsms.saude.gov.br/julho-amarelo-mes-de-luta-contra-as-hepatites-virais/planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13802.htm


Mês de dedicação à
promoção do

aleitamento materno.

Agosto dourado

CAPÍTULO 02



Aleitamento Materno

É a amamentação que garante mais saúde para o bebê e
também para a mãe.

Protege a criança contra alergias, infecções
gastrointestinais, respiratórias e urinárias;

Acelera a involução uterina (retorno do útero da mãe
ao local e tamanho pré-gestacional).

Garante nutrientes adequados para o desenvolvimento
do bebê;

Melhora o desenvolvimento da cavidade bucal;

Estreita laços entre mãe e filho.

Tipos de aleitamento materno:

Aleitamento materno exclusivo: Quando a criança recebe
somente leite materno, seja direto da mama ou ordenhado,
ou leite humano de outra fonte, sem adição de outros
líquidos/sólidos.

Aleitamento materno predominante: Acontece quando a
criança recebe o leite materno, água ou bebidas à base de
água, sucos de frutas e fluidos rituais.



Aleitamento materno complementado: É quando a
criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento
sólido ou semi-sólido com a finalidade de complementá-lo,
e não de substituí-lo.

Aleitamento materno misto: Criança recebe leite materno
e outros tipos de leites.

Tipos de leite materno:

O leite muda de aspecto de acordo com 
as necessidades do bebê. 

Colostro é o líquido produzido até o 7º dia,
viscoso e levemente salgado. Tem alto valor
nutritivo e transmite ao bebê os anticorpos da
mãe, protegendo-o contra doenças. Ele é rico em
imunoglobulinas, vitamina E e A, colesterol. 
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Leite de transição é produzido entre o 7º e 15º
dia, é uma combinação de colostro e leite
materno maduro.

Após o 15º dia, nos primeiros 10 minutos é
produzido o leite anterior (maduro), que tem
mais água e a função é matar a sede do bebê. O
leite posterior (maduro) é produzido logo após,
tem mais gordura e engorda o bebê. Por isso, é
importante que o bebê esvazie bem uma mama
antes de ir para outra, para que ele engorde.



O aleitamento deve ser exclusivo desde a
sala de parto, até os 6 meses e
complementado com adição de alimentos
variados até os 2 anos ou mais.

Fonte: Google Fotos

No Brasil, somente cerca de 9% das crianças se beneficiam
do aleitamento materno exclusivo (Ministério da Saúde).

Fatores que interferem o processo do
aleitamento materno:

A comercialização inadequada de substitutos do leite
materno;

Recusa ao seio por parte da criança;

Patologias relacionadas às mamas;

Insuficiência do leite materno;

Pega inadequada. 



Intervenções: 

O famoso leite "empedrado", ou ingurgitamento mamário,
acontece quando há acúmulo de leite nos ductos
mamários, formando pequenos nódulos, gerando dor. 

Em casos de aparecimento desses pontos
endurecidos na mama, deve-se fazer a
massagem pontual circular.

Durante o período de amamentação também é comum o
aparecimento de rachaduras, que pode se dar devido a
pega incorreta pelo bebê.

Nos casos de aparecimento de rachaduras
nos mamilos, deve-se usar o próprio leite
como cicatrizante. Coloque-o sobre os
mamilos e deixe secar.

Tipos de mamilos:
Existem 4 tipos de mamilos, que podem interferir na
facilidade com que o bebê realiza a pega, mas todos os
tipos de mamilos podem amamentar!

PROTUSOPLANO INVERTIDONORMAL
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Os exercícios de Hoffman podem ajudar na protusão destes
mamilos, de forma a facilitar a pega. Consistem em
manobras realizadas para preparar o mamilo para a
amamentação. São eles:

O que preciso saber na hora de amamentar?

Você mamãe deve tentar sempre manter a coluna reta
e os pés apoiados, podendo utilizar para isso
travesseiros, ou apoiadores;

Estimule sempre a pega correta: o bebê deve pegar o
mamilo e a maior parte da aréola, ficando com os
lábios para fora e sempre mantendo o nariz livre;

Fonte: Google Fotos

Fonte: Google Fotos



O mês de agosto é conhecido como
Agosto Dourado, porque simboliza a
luta pelo incentivo à amamentação. 

A cor dourada está relacionada ao
padrão ouro de qualidade do leite
materno.

Amamentar é um ato de
amor sem limites.

A pega correta da mama deve ser com a mão em
forma de C;

Estar tranquila, e em um ambiente calmo, ajuda no
processo.

#Agosto Dourado

A Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM) faz
parte de uma história focada na sobrevivência, proteção e
desenvolvimento da criança.



Setembro 

verde

Mês de prevenção ao
câncer de intestino.

CAPÍTULO 03



Câncer de intestino:
Abrange os tumores que se iniciam na
parte do intestino grosso chamada cólon,
e no reto e ânus. Também é conhecido
como câncer de cólon e reto ou colorretal.

É tratável e, na maioria dos casos, curável, ao ser
detectado precocemente. Grande parte desses tumores se
inicia a partir de pólipos, lesões benignas que podem
crescer na parede interna do intestino grosso.

Causas:

Fatores genéticos;
Fatores ambientais;
Fatores dietéticos.

1.
2.
3.

Fatores de risco:
Idade maior que 60 anos;
Parentes de primeiro grau com câncer de intestino;
Síndromes genéticas;
Doença inflamatória crônica do intestino;
Tabagismo;
Consumo excessivo de álcool e gordura;
Obesidade.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Sinais e sintomas:
Dor abdominal;
Diarreia ou prisão de ventre;
Gases;
Perda de peso sem causa aparente;
Sangue nas fezes;
Cansaço;
Dor de cabeça;
Dor na barriga;
Massa abdominal.

Prevenção:

1- Prática de atividade física;

2 - Manutenção do peso corporal adequado;

3 - Alimentação saudável;

4 - Não fumar e nem se expor ao tabagismo.

Tratamento:

O câncer de intestino é uma doença tratável e
frequentemente curável.

A cirurgia é o tratamento inicial, retirando a parte do
intestino afetada e os gânglios linfáticos.



Outras etapas do tratamento incluem a radioterapia,
associada ou não à quimioterapia, para diminuir a
possibilidade de recidiva (retorno) do tumor.

O tratamento depende principalmente do:
-Tamanho;
-Localização;
-Extensão do tumor.

Setembro Verde

A Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP) realiza a
campanha Setembro Verde que tem como objetivo de
chamar a atenção e conscientizar sobre a importância da
prevenção do câncer de cólon e reto e promover a busca
pelo rastreamento da doença precoce. 



Setembro 

vermelho

Prevenção das doenças
cardiovasculares.

CAPÍTULO 04



      Infarto agudo do miocárdio:
Conhecido como ataque cardíaco, o infarto agudo do
miocárdio se caracteriza pela diminuição da circulação
sanguínea no coração, o que priva o músculo cardíaco de
oxigênio e de nutrientes, que pode levar à morte de suas
células, com isso, o funcionamento do coração pode ser
seriamente afetado.

      Doenças Vascular Periférica
Decorre do depósito de gordura com obstrução das artérias
periféricas do corpo. Nos membros inferiores, por exemplo,
ocorre redução do fluxo de sangue para as pernas, com
queixa de dor e dificuldade para caminhar associada a
queda de temperatura local com dormência.

Principais doenças cardiovasculares

Segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças
cardiovasculares são as principais causas de morte, mais

de 17 milhões de pessoas por ano em todo mundo.

      Acidente vascular cerebral (AVC)
Existem dois tipos de AVC, o isquêmico e o
hemorragico, sendo o isquêmico mais comum.
O AVC atinge pessoas de todas as idades,
sendo raro na infância. Deve ser considerado
como um ataque cerebral, pois é a causa
mais frequente de morte e incapacidades na
população adulta brasileira.



      Morte Súbita
Compreende o quadro de óbito de forma súbita, sendo
causado, principalmente, pelo infarto agudo do miocárdio.
Mas não se pode esquecer, especialmente os jovens, das
doenças cardíacas congênitas, ou seja, aquelas adquiridas
geneticamente e desenvolvidas com o passar dos anos.

Os números do coração:

17 milhões de brasileiros convivem
com doenças cardiovasculares;

300 mil mortes por ano são
decorrentes do problema, que pode
se manifestar por infartos, derrames
e morte súbita;

80 mil delas decorrem de infarto
agudo do miocárdio;

67% da verba do SUS é destinada a
pacientes com doenças
cardiovasculares, o equivalente a R$
2,4 bilhões.



Cerca de 50% dos casos poderiam ser evitados com o
controle adequado do colesterol. Oito fatores de risco
respondem por 90% do risco de um infarto: 

Diabetes;
Falta de atividade física;
Falta de consumo diário de frutas e vegetais;
Fatores psicossociais;
Hipertensão arterial;
Obesidade abdominal;
Tabagismo;
Consumo inadequado de bebidas alcoólicas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A maioria das doenças cardiovasculares podem ser evitadas
por meio da abordagem de risco:

Tenha uma alimentação saudável;
Não fique parado, movimente-se;
Livre-se do cigarro;
Mantenha um peso saudável;
Conheça suas taxas de glicose, colesterol e
pressão arterial;
Tente mantê-los controlados;
Limite a ingestão de bebida alcoólica.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.



Dia de conscientização da 

saúde do períneo

CAPÍTULO 05



Também conhecido como assoalho pélvico é o conjunto de
músculos, ligamentos e fáscias que estão localizados na
base da pelve, envolvendo o ânus, a vagina ou a base do
pênis. 

Rede de sustentação da pelve (bacia) e de órgãos como
bexiga, útero e a porção final do intestino.

Por que essa data?

23 de Setembro:
 Dia da Conscientização da Saúde do Períneo.

Foi escolhida por coincidir com a entrada da primavera,
objetivando conscientizar sobre a importância do cuidado e
atenção a saúde do períneo feminino.

O símbolo que representa esse dia se
baseia na flor do nenúfar que
simboliza os músculos do assoalho
pélvico.

Porque esse símbolo?

Fonte: Google Fotos

O que é o períneo?

Fonte: Google Fotos



Fonte: Google Fotos

Fonte: Google Fotos

Visão inferior Visão superior

Pelve feminina Pelve masculina

Qual a função do períneo?
Os músculos do assoalho pélvico têm um papel
significativo nas funções de: Sustentação de órgãos e
vísceras; Continência urinária e fecal (auxiliando no
controle da urina, flatos e fezes); Função sexual
(favorecendo o prazer sexual); Via de parto vaginal.

Como a fisioterapia vai está inserida?

A fisioterapia vai atuar diretamente
nessas disfunções, buscando
identificá-las por meio de uma
avaliação específica, traçando as
melhores condutas para as disfunções
relacionadas ao assoalho pélvico. 



Outubro 

Rosa

Conscientização sobre
o câncer de mama.

CAPÍTULO 06



Contribuir para reduzir
a mortalidade;

Proporcionar maior
acesso aos serviços;

O
B
J E T I

V

Como surgiu o Outubro Rosa?

No início da década de
1990 a Fundação Susan G.
Komen for the Cure
distribuiu um laço rosa aos
participantes na 1º Corrida
pela Cura do câncer de
mama, em Nova York.

Fonte: Google Fotos

No Brasil, a primeira iniciativa
foi em 2002, com a iluminação
em rosa do monumento
"Obelisco do Ibirapuera",
situado em São Paulo.

Fonte: Google Fotos

Compartilhar informações.

O

O que é o Câncer de Mama?

Doença causada pela multiplicação desordenada de células
anormais da mama que forma um tumor.



Há vários tipos de câncer de mama, por isso, pode evoluir
de diferentes formas (rapidamente ou lentamente). Esses
comportamentos se devem a característica própria de cada
tumor.

É o tipo mais comum entre as mulheres
depois do câncer de pele não
melanoma. Também acomete homens
apesar de raro, representando menos
de 1% do total de casos da doença.

Fonte: Google Fotos

Nº de mortes em 
2020: 18.032, onde 
207 eram homens.

Estimativa de 
novos casos em
2021: 66.280.

Estatísticas:

Fatores de risco

Consumo excessivo
de tabaco

Ingestão de
bebida alcoólica

Exposição a radiação

Obesidade

Fatores relativos à
história reprodutiva

 Idade (+50)

Fatores genéticos
e hereditários

Fatores endócrinos



Evitar uso de hormônios sintéticos. 

Fatores relativos à história reprodutiva*

1º menstruação antes dos 12 anos; 

Menopausa após os 55 anos; 

1º gravidez após os 30 anos.

Prevenção:
Cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser

evitados com a adoção de hábitos saudáveis:

Alimentar-se de forma saudável;

Manter o peso corporal adequado;

Evitar o consumo de bebidas alcoólicas;

Amamentar;

Praticar atividade física;



Alterações no mamilo (bico do peito).

Nódulo (caroço), fixo na mama ou axila,
geralmente indolor.

Sinais e sintomas:

Pele irritada, retraída ou enrugada (parecida
com casca de laranja).

Saída espontânea de líquido anormal pelos
mamilos.

Dor na mama.

Afundamento da pele.

Alteração no tamanho, forma e/ou inchaço
persistente.

Crescimento anormal de veias
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 Estratégia que contribui para a redução do estágio de
apresentação do câncer. 

É importante a educação da mulher e dos profissionais de
saúde para o reconhecimento dos sinais e sintomas
suspeitos do câncer de mama, bem como o acesso rápido e
facilitado aos serviços de saúde na atenção primária e nos
serviços de referência para investigação diagnóstica. 

Detecção precoce

Rastreamento:
Testes/exames em
pessoas sem sinais ou
sintomas sugestivos. 

Diagnóstico precoce:
Pessoas com sinais
e/ou sintomas
iniciais da doença. 

Diagnóstico

É feito por um exame clínico, de imagem e análise
histopatológica.

Exame Clínico: Avaliação clínica da mama em busca de
sinais e sintomas.
Exames de Imagem: Mamografia/ Ultrassonografia/
Ressonância.
Análise Histopatológica: Biópsia.



Quimioterapia;
Hormonioterapia;
Terapia biológica.

Tratamento:

Varia de acordo com o estágio que o câncer se encontra e
com as condições do paciente, idade, comorbidades,
menopausa e também com suas preferências. 

Pode ser dividida em duas modalidades:

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece gratuitamente o
tratamento contra o câncer. Além disso, é assegurado por
lei a cirurgia de reconstrução mamária.

1 - Tratamento local:

Conservadoras: só uma parte da mama.
Radical: toda a mama.

        Cirurgias:

Radioterapia.

2 - Tratamento sistêmico:



CAPÍTULO 07

Combate ao câncer de
próstata.

Novembro 

Azul



O que é o Novembro Azul?

É uma campanha que visa conscientizar acerca das
doenças que afetam o sexo masculino, sobretudo a
prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata.

O câncer de próstata é silencioso. Os primeiros estágios
não possuem sintomas, logo, surge a importância de
realizar a triagem adequada, através dos exames de PSA
e toque retal, por exemplo.

Estatística

Estima que em 2020, sejam diagnosticados no Brasil
65.840 novos casos de câncer de próstata;

O câncer de próstata é a segunda principal causa de
morte por câncer em homens, atrás do câncer de
pulmão;

Um a cada nove homens será diagnosticado com
câncer de próstata durante sua vida.

2º

1/9



Quais sintomas podem surgir?

Estatística

Fonte: Google Fotos

Como prevenir?

 Manter uma alimentação saudável;
 Praticar atividades físicas;
 Evitar o consumo de tabaco e bebidas alcoólicas;
 Evitar o sobrepeso e a obesidade;
 Manter em dia os exames de rotina; 
 Manter um comportamento sexual seguro.



E o exame?

Antígeno prostático específico (PSA):
É realizado através de coleta de sangue, sendo possível
investigar a possibilidade de câncer de próstata, hiperplasia
prostática benigna e a prostatite, que é a inflamação da
próstata.

Existem dois tipos de exame:

Toque retal:
Consiste na introdução do dedo indicador do médico,
protegido por luva de látex e lubrificado, no ânus do
paciente. É um exame rápido e indolor capaz de detectar
complicações como fissura anal, hemorróidas ou nódulos
prostáticos.

O exame dói?

O exame retal geralmente é rápido e indolor, demorando
segundos para realizá-lo. 

Deve ser realizado
anualmente por
homens com mais de
40 anos de idade.

                              Fonte: Google Fotos



Tratamento

A escolha do tratamento mais adequado deve ser
individualizada e definida após médico e paciente
discutirem os riscos e benefícios de cada um.

Prostatectomia radical (PTR) - É o procedimento padrão-
ouro para o tratamento de câncer da próstata localizado.
Cerca de 85% dos pacientes submetidos à PTR não
apresentam evidência de doença após cinco anos e 2/3
após 10 anos.

Atuação da Fisioterapia no pós-operatório da
prostatectomia

Diminuição da perda de urina;
Tratamento da disfunção erétil;
Aumento do intervalo entre as micções;
Redução da frequência urinária;
Redução do grau de incontinência;
Maior qualidade de vida.



Prevenção contra a
AIDS.

CAPÍTULO 08

Dezembro 

Vermelho



Campanha Dezembro Vermelho

Objetivos:
Auxiliar no combate contra o preconceito que os
portadores de HIV sofrem na sociedade;

Conscientizar a população sobre HIV.

HIV
O vírus da imunodeficiência humana
(HIV) causa uma infecção que ataca o
sistema imunológico do corpo,
especificamente os glóbulos brancos
chamados células CD4. O HIV destrói
essas células CD4, enfraquecendo a
imunidade da pessoa contra infecções.

A Organização Mundial de Saúde recomenda que todas as
pessoas que podem estar em risco de HIV acessem o teste.
Se tomado de forma consistente, tratamento retroviral
também previne a transmissão do HIV a outras pessoas. 

Sintomas:

Algumas pessoas podem esboçar
nenhum tipo de sintoma.

Fonte: Google Fotos

Febre;
Dor de cabeça;
Erupções cultâneas;
Dor de garganta.

1.
2.
3.
4.



Conforme a doença progride, os sintomas se
expandem e se tornam mais pronunciados.
Estes podem incluir gânglios linfáticos
inchados, perda de peso, febre, diarreia e
tosse.
O HIV enfraquece a capacidade do corpo de
lutar contra outras infecções e, sem
tratamento, as pessoas se tornam mais
suscetíveis a outras doenças graves.

Tratamento e medidas preventivas:

A ART permite que as pessoas que vivem com HIV tenham
uma vida saudável e produtiva. Também funciona como
uma prevenção eficaz, reduzindo o risco de transmissão
posterior em 96%.

Terapia antiretroviral (ART): Não cura o
HIV, mas diminui sua replicação no
sangue, reduzindo assim a carga viral a
um nível indetectável.

Preservativos;

Profilaxia Pré-Exposição (PrEP).

http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/prevencao-combinada/profilaxia-pre-exposicao-prep
http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/prevencao-combinada/profilaxia-pre-exposicao-prep


 Combate ao
câncer de pele.

CAPÍTULO 09

Dezembro 

Laranja



Responde por 33% de todos os diagnósticos
desta doença no Brasil

Com a intenção de estimular a população na prevenção e
no diagnóstico ao câncer da pele, em 2014 a Sociedade
Brasileira de Dermatologia (SBD) deu início ao movimento
de combate ao câncer da pele batizado "Dezembro
Laranja".

Conheça a Campanha Nacional de 
Prevenção ao Câncer da Pele

Em 2020 e 2021 a campanha aconteceu no
formato digital e em todos os canais de
comunicação da SBD, começando no dia 1 de
dezembro. 

O tema escolhido enfatiza que câncer da pele é coisa séria
e que a conscientização deve começar na infância.

O câncer de pele:

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) registra,
a cada ano, cerca de 185 mil novos casos.



A doença é provocada pelo crescimento anormal e
descontrolado das células que compõem a pele. 

De acordo com as camadas da pele que forem afetadas,
são definidos os diferentes tipos de câncer.

Tipos de câncer de pele:

É o câncer de pele mais frequente na
população, correspondendo a cerca de 70% dos
casos. Se manifesta por lesões elevadas
peroladas, brilhantes ou escurecidas que
crescem lentamente e sangram com facilidade.

EPIDERME

DERME

HIPODERME
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É o segundo tipo de câncer de pele de maior
incidência no ser humano. É caracterizado por
lesões verrucosas ou feridas que não
cicatrizam depois de seis semanas.
Geralmente causam dor e possuem
sangramentos.

Carcinoma basocelular (CBC):

Carcinoma espinocelular (CEC):



É o mais grave, conhecido pintas ou manchas
escuras que crescem e mudam de cor e
formato rápido. As lesões também podem vir
acompanhadas de sangramento.
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Melanoma:

Fatores de risco:

Exposição solar 
exagerada e sem proteção

Episódios 
de queimaduras solares

Qualquer pessoa pode desenvolver um câncer de pele,
porém existem pessoas mais propensas:

Pessoas de pele, cabelos e olhos claros;

Pessoas com múltiplas pintas pelo corpo;



Indivíduos com histórico familiar de câncer de pele;

Pacientes imunossuprimidos e/ou
transplantados.

Sintomas:

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.

Regra ABCDE para identificação dos sinais de perigo

Fonte: Google Imagens



Prevenção

Usar roupas, bonés ou chapéus de abas largas, óculos
escuros com proteção UV, sombrinhas e barracas. 

Aplicar protetor solar, antes de se expor ao sol, com
fator de proteção 15, no mínimo.

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

Procurar lugares com sombra. 

Usar filtro solar próprio para os lábios. 

Normalmente é feito pelo dermatologista, que pode lançar
mão de exames como a dermatoscopia e a biópsia.

O tratamento depende do tipo (melanoma ou não) e da
extensão da doença.

Inclui quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, 
medicações orais e tópicas e cirurgias.

Diagnóstico

Tratamento

Outros profissionais podem identificar sinais e
orientar o paciente a procurar um médico.
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