
Por que é tão importante
falar sobre

câncer de pele?

#sinaisdocancerdepele
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O câncer de pele MELANOMA é o tipo mais grave pois rapidamente 
pode produzir metástases e se espalhar para outros órgãos.
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Vamos conhecer
os sinais do 

câncer de pele?

#sinaisdocancerdepele



Lesões elevadas peroladas, brilhantes ou 
escurecidas que crescem lentamente.
Sangramento fácil



Lesões verrucosas ou feridas que não 
cicatrizam após 6 semanas.

Podem ser dolorosas e ter sangramento.



Pintas ou manchas escurecidas de crescimento 
progressivo com mudanças de cor ou formato

Sinais em crescimento ou sangramento



Como suspeitar que 
uma pinta pode

ser um melanoma? 

#sinaisdocancerdepele



ASSIMETRIA

SUSPEITA



LESÃO  SIMÉTRICA

NÃO SUSPEITA



BORDA IRREGULAR

SUSPEITA



BORDASS REGULARES

NÃO SUSPEITA



CORES

DIFERENTES

SUSPEITA
SNTESSS



COR  UNIFORME
NÃO SUSPEITA



DIÂMETRO MAIOR

DO QUE  0,5 cm

SUSPEITA



Evolução SUSPEITA



Quem tem maior risco
de desenvolver um 

câncer de pele?

#sinaisdocancerdepele



Qualquer pessoa pode ter um câncer de pele!

O que câncer de pele pode acontecer em qualquer região 
inclusive nas palmas, plantas, unhas, couro cabeludo e 
região genital!

Existem alguns fatores de risco para o desenvolvimento 
do câncer de pele e é muito importante conhecê-los.
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Além disso:

Quanto mais tempo vivemos expostos ao sol maior o risco de 
câncer de pele! 

Pacientes com imunossupressão, tais como transplantados, 
tem maior risco de câncer de pele! 







Como eu posso
prevenir o 

câncer de pele?

#sinaisdocancerdepele

















QUEIMADURA
IMUNOSSUPRESSÃO
LOCAL E SISTÊMICA

CATARATA FOTOENVELHECIMENTO

REAÇÕES FOTOTÓXICASUVA
UVB



PROTEJA-SE DO SOL 
e fique atento aos sinais

do câncer de pele!

#sinaisdocancerdepele




