
PREVENÇÃO E SAÚDE

Câncer de pele: 
Conhecer para prevenir!



Sabia que o tipo mais 
frequente de câncer é o de 
pele? Segundo o Instituto 
Nacional de Câncer (INCA),  
a doença responde por 
33% dos diagnósticos da 
enfermidade no Brasil.

Aprenda a identificar, conhecer 
e prevenir esse mal que pode ser 
percebido precocemente a olhos nus.
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01 O que é?

Doença decorrente do crescimento anormal e 
descontrolado das células que compõem a pele, 
normalmente está associada à exposição 
solar sem proteção.

Tipos

Carcinoma basocelular (CBC): Variável mais recor-
rente e menos agressiva, assemelha-se a uma lesão 
caracterizada por uma pequena elevação rosada e 
brilhosa na pele, costuma ter uma crosta central e 
pode apresentar sangramento. Caso seja detectado 
precocemente, tem cura.

Carcinoma espinocelular (CEC): O segundo tipo 
mais comum de câncer de pele pode se desenvolver 
em qualquer parte do corpo, mas é mais frequente 
em regiões expostas ao sol. Normalmente parece 
uma ferida ou machucado que não cicatriza, tem 
uma coloração avermelhada e sangra frequente-
mente. Em alguns casos, surge com aspecto 
de verruga. 

Melanoma: Formato mais agressivo e menos 
frequente, apresenta-se como uma pinta ou sinal 
escuro e pode sangrar. Sua principal característica 
é mudar de cor, formato e tamanho. Com a detecção 
precoce, as chances de cura são maiores 
do que 90%.



Sinal preto ou acastanhado que muda de cor, 
textura, tamanho e torna-se irregular nas bordas.

Mancha ou ferida que não cicatriza, continua 
a crescer e é acompanhada por crostas, 
coceira e erosões.

A regra do ABCDE é uma boa 
maneira de identificar carac-
terísticas suspeitas de câncer 
de pele em pintas: A - Assi- 
metria; B - Bordas (irregulares);  
C - Cores variadas (quando em 
tons escuros, pode ser mais 
perigoso); D – Diâmetro 
(se tiver mais de 5 milímetros) 
e E – Evolução (mudança 
de forma e cor).

Em caso de suspeita, 
procure um médico!  

FIQUE DE OLHO!

De forma geral, o câncer de pele pode ser 
identificado como: 
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Tratamento02

Prevenção

Proteja-se da radiação UV e evite 
exposição excessiva ao sol. 

Fique atento aos sinais da sua pele. 

Redobre a atenção e os cuidados em 
casos de queimaduras solares, muitas 
pintas, incapacidade para se bronzear e 
antecedentes familiares da doença.

Todos os casos de câncer da pele devem ser 
diagnosticados e tratados precocemente. O médico 
avaliará o melhor tratamento.

* Fonte: Sociedade Brasileira de Dermatologia
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