
DEZEMBRO LARANJA 

Chegamos ao mês laranja! Dezembro é o mês dedicado nacionalmente à prevenção do 
câncer de pele! Esse é o tipo de câncer mais comum no mundo todo, inclusive no Brasil! São
cerca de 180 mil novos casos ao ano registrados em nosso país. 

Apesar de ser muito comum, a boa notícia é que quando descoberto no início, tem mais de 
90% de chances de cura! Então temos duas tarefas aqui: prevenir o surgimento desses 
tumores e fazer o diagnóstico o mais cedo possível.

Os tumores de pele mais comuns estão relacionados à exposição solar. Portanto, a primeira 
medida a ser adotada é nos proteger do sol, utilizando protetor solar com fator de proteção 
maior que 30; óculos, chapéus e roupas de proteção quando possível. 

Aqui chamo atenção principalmente aos pacientes mais claros e às crianças. Devemos evitar
ao máximo deixar as crianças ficarem “vermelhinhas” quando forem para o sol. As 
queimaduras solares na infância são o principal fator de risco para o melanoma, um câncer 
de pele muito perigoso. 

Para descobrirmos um câncer de pele precocemente, devemos ficar atentos ao surgimento 
de alguma pinta nova no corpo ou uma “ferida” que não cicatriza. 

Faça sempre uma visita ao seu dermatologista, quando surgir algo novo na sua pele. Para 
desconfiar de uma pinta “suspeita” podemos usar uma regrinha que pode ajudar, conhecida
como a regra do ABCDE:

ASSIMETRIA – um lado da pinta não é parecido com o outro.
BORDAS – bordas irregulares.
COR – variedade de cores, geralmente tons de preto e marrom.
DIÂMETRO – tamanhos maiores que 6cm.
EVOLUÇÃO – mudanças em tamanho, forma, sangramento ou novo sintoma.

Por ser um órgão do corpo que está exposto, as mudanças na pele geralmente são visíveis. 
Portanto, fique de olho na sua pele e proteja-se do sol!!!
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