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1 - INTRODUÇÃO 

A cidade de Santos, localizada no litoral paulista e a 72 quilômetros da 
capital, é hoje a 10ª maior cidade do Estado de São Paulo, com uma população 
de 433.153 habitantes, segundo o Censo 2013 (Instituto Brasileiro de Geografia 
Estatística/IBGE) e graças às suas condições de vida, tem uma elevada 
percentagem de idosos, população de risco de sofrer câncer de pele não 
melanoma. 
 

No Brasil, o câncer de pele não melanoma é o tumor mais incidente em 
ambos os sexos. Esperam-se 98.420 casos novos de câncer de pele não 
melanoma nos homens e 83.710 nas mulheres no Brasil, em 2014. Esses 
valores correspondem a um risco estimado de 100,75 casos novos a cada 100 
mil homens e 82,24 a cada 100 mil mulheres.  
 

O câncer de pele tem distribuição universal e costuma apresentar-se sob 
três principais formas: melanoma, carcinoma basocelular e carcinoma 
espinocelular (ou epidermoide). Os carcinomas basocelular e epidermoide são 
também conhecidos como câncer de pele não melanoma, tipo mais frequentes 
de câncer de pele e câncer mais frequente na população de pele clara. A 
exposição excessiva ao sol é o principal fator de risco para o surgimento dos 
cânceres de pele melanoma e não melanoma. O carcinoma epidermoide ocorre 
quase exclusivamente em áreas expostas continuamente à radiação solar, 
enquanto o carcinoma basocelular pode ocorrer em áreas do corpo expostas à 
radiação solar de forma intermitente.  
 

A incidência dos cânceres de pele não melanoma aumenta com a idade, 
em especial a incidência do carcinoma epidermoide. O carcinoma basocelular é 
mais frequente que o carcinoma epidermoide, e ambos são mais frequentes nos 
homens do que nas mulheres. 
 

Os cânceres de pele não melanoma são de bom prognóstico, com altas 
taxas de cura se tratados de forma precoce e adequada. Contudo, situações nas 
quais há demora no diagnóstico podem acarretar ulcerações na pele e 
deformidades físicas graves. 
 

Ações de prevenção primária, como a proteção individual contra a luz 
solar, são altamente efetivas e de custo relativamente baixo para a prevenção 
do câncer de pele, inclusive dos melanomas. Mas o foco do nosso trabalho será 
a prevenção secundária, e criar e implementar ações para diagnóstico e 
tratamento da população em situação de risco da doença, diminuindo, assim, co-
morbidades e complicações que vêm com diagnóstico tardio. Complicações que 
não só custam qualidade de vida de indivíduos, mas também um maior custo de 
tratamento para o SUS. 
  



2 – OBJETIVOS 

2.1 - OBJETIVO GERAL: 

A conscientização e educação da população da importância desta doença som 
os eixos principais dos objetivo gerais de este trabalho. Conscientização de que 
esta doença e a primeira causa de câncer no Brasil é muito importante. Mas a 
educação sobre os riscos do sol e as consecuenças que ele tem no longo prazo 
junto com medidas de prevenção som a segunda parte dos objetivos gerais. 

 

2.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
Diagnóstico e tratamento precoce, diminuindo a possibilidade de complicações 
desta neoplasia, som os objetivos específicos 

 

3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Mais abaixo. 

 

4 – METODOLOGIA 
 

4.1 Sujeitos envolvidos no benefício da intervenção 
Adultos da comunidade da Rádio Clube, na região noroeste da cidade de 
Santos, som os sujeitos que estarão envolvidos no benefício da intervenção. 
 

 

 

4.2 Cenários da intervenção  

Nosso equipe de enfermagem da UBS Radio Clube estarão presentes por dez 

meses realizando orientações quanto ao autoexame da pele, fotoproteção e 

sinais precoces do câncer de pele não melanoma 

 

 

4.3 Estratégias e ações  

 



Pacientes com suspeita de diagnóstico de uma possível lesão de câncer de pele 
não-melanoma, serám encaminhados para ao Dr. Juan C. Rondeau que fará 
uma biópsia punch de toda lesão com características malignidade. Com a 
confirmação de câncer de pele, será realizada exérese e cirurgia plástica no 
serviço de cirurgia plástica do Hospital Guilherme Alvaro com posterior 
acompanhamento da extirpação total de 
 

4.4 Avaliação e Monitoramento 
 
Após tratamento o paciente receberá acompanhamento da ferida e novos 
controles de qualquer outra lesão suspirosa. 
 
  
5. RESULTADOS ESPERADOS  

 
Os resultados esperados do trabalho são um aumento da taxa de incidência, devido 
a melhor educação da população, melhor treinamento do pessoal da UBS para 
encaminhar para ao diagnostico, e disminução  das complicações. 
 
6 – CRONOGRAMA 
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