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CANCRO DA PELE
COMO PREVENIR

A PELE
A pele é o maior órgão do corpo humano. Protege do calor e do frio, das radiações solares, de
lesões e infeções e ajuda a regular a temperatura corporal. Também armazena água e gordura e
é fundamental para a produção de vitamina D.
A pele tem várias camadas mas as duas principais são a epiderme (camada externa) e a derme
(camada intermédia, localizada abaixo da epiderme). A hipoderme é a camada mais profunda
da pele e é composta por tecidos adiposos e conjuntivos.
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 Vigie a sua pele com regularidade, nomeadamente se fizer parte

dos chamados grupos de risco.
 Esteja atento a quaisquer alterações nos sinais cutâneos e em

Cancro da Pele
É o tumor maligno mais frequente na população de pele branca.
Desenvolve-se a partir da epiderme, camada composta por três tipos de
células:
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Ä

Células epiteliais ou queratinócitos
células finas e planas que formam a camada superior da epiderme;

Ä

Células basais
células redondas sob as células escamosas;

Ä

Melanócitos
células que produzem melanina e que se localizam na parte inferior da
epiderme. A melanina é o pigmento que dá cor natural à pele. Quando
esta é exposta à luz solar, os melanócitos produzem mais pigmento e
fazem com que a pele escureça.

caso de dúvida consulte o seu médico assistente ou
dermatologista.
 Proteja-se do sol com vestuário adequado. Nos locais do corpo

com pele a descoberto aplique protetor solar com índice antiUVB e anti-UVA superior a 30.
 Proteja bebés, crianças e adolescentes da radiação.

Queimaduras solares na infância duplicam o risco de cancro de
pele na idade adulta.
 Os protetores solares não evitam o cancro de pele e podem

retardar os sinais de alarme da queimadura solar.
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O SOL TAMBÉM TEM BENEFÍCIOS

TIPOS DE TUMOR

A exposição solar regrada é benéfica.

Há vários tipos de cancro de pele. Os mais comuns são os carcinomas basocelular e
espinocelular. O melanoma é menos frequente mas mais agressivo.

O sol ajuda a combater a depressão, pode
até ter efeitos terapêuticos em doenças como
o eczema atópico ou a psoríase e induz a
formação de vitamina D, que é essencial para
o crescimento saudável.

Carcinoma basocelular
Tumor que se desenvolve na parte mais interna da epiderme. Manifesta-se por mancha ou pápula
rosada, às vezes pigmentada, e cresce lentamente. Pode ulcerar e sangrar e não cicatriza com os
tratamentos habituais. Geralmente surge na face e mais raramente no tronco ou membros.
Nunca se manifesta nas palmas das mãos nem nas plantas dos pés. Este tumor não metastiza mas
pode ser muito perigoso se surgir na proximidade de certos órgãos (por exemplo, os olhos).

Mas como quase tudo na vida, a dose é que conta.

Carcinoma espinocelular
É o segundo tumor maligno mais frequente. Surge sobretudo nas áreas expostas ao sol (face,
couro cabeludo calvo, orelhas, dorso das mãos) e manifesta-se habitualmente com um nódulo
espesso, que pode crescer muito rapidamente e sangrar. Também pode aparecer em zonas da
pele fotoenvelhecida com lesões pré-cancerosas ou em cicatrizes. Este tipo de tumor pode
metastizar e o mais comum é que o faça para os gânglios linfáticos. Na maioria dos casos, surge
em pessoas mais idosas, que tiveram exposição solar crónica ao longo da vida.
Melanoma
É o tumor maligno mais raro mas também o mais agressivo. Desenvolve-se a partir das células
que produzem pigmento na pele, os melanócitos. Apresenta-se como um «sinal» escuro, que
surge em pele aparentemente sã e desenvolve bordos irregulares ou cores diferentes ao longo
do tempo. Afeta adultos jovens, ao contrário dos outros tipos de tumor, que são mais comuns nos
idosos. Tem a capacidade de metastizar à distância, tanto para os gânglios linfáticos como para
os órgãos viscerais, como o pulmão, o fígado ou mesmo o cérebro. Nos homens, o melanoma
desenvolve-se sobretudo no tronco, cabeça e pescoço. Nas mulheres, o local mais frequente é a
perna, mas pode surgir em qualquer outra região do corpo.
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O QUE DEVE PROCURAR

PROTEÇÃO

Todos temos sinais cutâneos. Fazem parte da história normal da nossa pele.

TOME ESPECIAL ATENÇÃO AOS SINAIS QUE...

Olhe para a sua sombra: se for longa é seguro estar na praia e passear no campo ou na cidade, se
for curta deve proteger-se da radiação UV. Proteger-se do sol é proteger a saúde. Pode fazê-lo
com gestos muito simples.
Olhos
Use óculos de sol com lentes certificadas pela norma CE 3 ou 4, que são eficazes para filtrar os UV .
Cabeça
Use chapéu de abas largas para proteger a face, orelhas e nuca. Se não tiver cabelo, lembre-se
que o uso de chapéu ou boné é obrigatório para proteger o couro cabeludo.

Têm aspecto diferente
dos restantes
conhecido como o sinal
«patinho feio»

São assimétricos
ou têm
bordos irregulares

São ásperos
ou escamosos

Têm várias cores

por vezes podem sentir-se
lesões antes que elas
sejam visíveis

Corpo
Vestuário: escolha em função da atividade que vai fazer. Lembre-se que roupa molhada ou
transparente não protege da radiação UV.
Evite expor-se ao sol entre as 11h00 e as 17h00, altura do dia em que a radiação solar é mais forte.
Procure caminhar pela sombra.
Aplique com frequência creme solar com alto índice de proteção (no mínimo fator 30) e com filtro
anti- raios UVB e UVA.
Nunca exponha os bebés ao sol e proteja muito bem a pele das crianças e adolescentes.

Dão comichão

Sangram ou
libertam líquido

Têm aspeto rosado

Parecem uma ferida
que não cicatriza

Evite fontes de radiação UV artificial (solários e lâmpadas de bronzeamento). É mais nociva do que
a radiação UV natural (sol).
Aumente a ingestão de líquidos (água ou sumos de fruta naturais, sem adição de açúcar).
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RADIAÇÃO

SINAIS SUSPEITOS

Pessoas de pele branca, olhos claros, cabelos ruivos ou louros e com sardas são as mais
suscetíveis à queimadura e aos danos da radiação solar. As crianças também são um grupo
de risco.
A radiação ultravioleta (UV) é totalmente invisível ao olho humano e não causa qualquer
sensação de calor mas tem vários efeitos nocivos sobre a pele, incluindo o cancro cutâneo.
Também pode causar danos muito graves nos olhos.

Devemos saber identificar o aparecimento de novos sinais ou alterações nos que já temos.

RECORRA À REGRA DO «ABCDE»

A

ASSIMETRIA

Forma não arredondada, geralmente
crescem mais de um lado do que do outro

B

C

BORDO

Limites irregulares
e esfumados

COR

Cor heterogénea, com diferentes
tonalidades (negro, castanho, bronze)

Há dois tipos de raios UV:
UVA - Penetram na pele até à derme e provocam
alterações nas membranas celulares, colagénio,
elastina e matriz da pele. Tornam a pele seca e
áspera e aceleram o fotoenvelhecimento, a
formação de rugas e a carcinogénese cutânea.
UVB - Penetram na epiderme e estimulam a
produção de melanina, o que torna a pele
bronzeada. Provocam queimaduras solares e danos
no ADN.

UVA

EPIDERME

UVB

D

DIÂMETRO

O tamanho tende a aumentar,
alcançando mais de 5 mm

E

EVOLUÇÃO

Alteração na forma, cor e
tamanho em pouco tempo

5

DERME

HIPODERME
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AUTO-EXAME EM 7 ETAPAS

SAIBA QUE...

Coloque-se em frente de um espelho e observe a pele de todo o corpo. Dos pés à cabeça, à
frente e atrás. Deve repetir com alguma regularidade.

1 Comece pelo rosto, nariz, lábios, boca e pele atrás das orelhas;

2 Observe o couro cabeludo (separe o cabelo em madeixas com a


ajuda de um pente);

3 Verifique as mãos, as palmas das mãos e a pele entre os dedos;

4 Dobre o cotovelo e examine a parte superior do braço e axilas;

5 De seguida, observe a parte superior do corpo, o peito e o pescoço.

As mulheres devem examinar as zonas entre os seios e por baixo

dos seios;
6 Observe a nuca e as costas com a ajuda de um segundo espelho;

7 Examine os pés, as pernas, as nádegas e as zonas genitais.


Todos os anos surgem cerca de mil novos casos por
ano no país;
 O grupo etário mais afetado é o dos 40 aos 50 anos;
 Em 2015*, o número de óbitos por melanoma foi 261.


FATORES DE RISCO

*Direção Geral de Saúde

Tudo o que aumenta a probabilidade de desenvolver uma doença é chamado fator de risco. Isto não
significa que se vá ter cancro, nem a sua ausência indica que se está livre de vir a desenvolver.
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
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O cancro de pele é o mais frequente na população
caucasiana.
 Pode surgir em qualquer parte do corpo, mas é mais
comum na pele exposta à radiação solar.
 Em Portugal estima-se o aparecimento de 20 mil
novos casos por ano.
 O melanoma é o mais agressivo dos tumores
malignos da pele:


Pele clara e com sardas, olhos claros, cabelos ruivos ou louros;
Queimaduras solares durante a infância;
Exposição crónica ao sol (trabalho ou lazer);
Exposição solar intensa durante curtos períodos (férias);
Utilização de solários;
Muitos sinais no corpo;
Antecedentes familiares de cancro da pele;
Idade superior a 50 anos;
Toma de medicamentos imunosupressores;
Defesas reduzidas (transplantados, a fazer quimioterapia ou radioterapia).
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