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RESUMO 
 
O câncer de pele apresenta-se atualmente como a neoplasia maligna mais comum no mundo, sendo 
definido por um crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele e, 
dependendo da camada afetada, observam-se diferentes tipos de câncer, classifica-se o câncer de 
pele em melanomas (CPM) e não melanomas (CPNM). Desta forma, objetiva-se desenvolver uma 
intervenção educativa para prevenir a incidência dos casos de câncer de pele em uma comunidade 
rural da UBS Alto do meio. Trata-se de um projeto de intervenção voltado para 23 casos de pacientes 
com câncer de pele e também trabalhadores rurais, sendo assim serão desenvolvidas as seguintes 
metas capacitar 100% da equipe multiprofissional da unidade básica de saúde e do Núcleo de Apoio 
de Saúde da Família; estimular a participação de 80% dos trabalhadores rurais nas ações educativas; 
avaliar 80% dos pacientes que trabalham na lavoura em relação ao CA de pele. Portanto, espera-se 
com essa intervenção capacitar a equipe para a identificação precoce e prevenção do CA de pele, 
realizar ações educativas junto à comunidade para identificação precoce e prevenção do CA de pele 
e melhorar a assistência médica e de enfermagem na identificação e acompanhamento dos casos de 
CA de pele. 
 
Descritores: Câncer de Pele. Prevenção. Atenção Primária a Saúde. 
 

ABSTRACT 

Skin cancer is currently the most common malignant neoplasm in the world, being defined by an 
abnormal and uncontrolled growth of the cells that make up the skin and, depending on the affected 
layer, different types of cancer are observed. skin cancer in melanomas (CPM) and non-melanomas 
(CPNM). Thus, the objective is to develop an educational intervention to prevent the incidence of skin 
cancer cases in a rural community of UBS Alto do Meio. It is an intervention project aimed at 23 cases 
of patients with skin cancer and also rural workers, so the following goals will be developed to train 
100% of the multiprofessional team of the basic health unit and the Family Health Support Center ; 
encourage the participation of 80% of rural workers in educational activities; evaluate 80% of patients 
who work in the field in relation to skin CA. Therefore, it is expected with this intervention to train the 
team for the early identification and prevention of skin AC, to carry out educational actions with the 
community for early identification and prevention of skin AC and to improve medical and nursing 
assistance in the identification and monitoring of cases of skin AC. 
 
Descriptors: Skin Cancer. Prevention. Primary Health Care. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente trabalho como médica de uma equipe de Saúde da Família no município de 

Campo Maior. Quantos aos indicadores de assistência no Município de Campo Maior é importante 

refere que eles são fornecidos pela rede de saúde deste município, a qual é constituída por um 
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Centro Especializado em Odontologia (CEO), um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS-II), três 

Centros de Atenção de Assistência Social (CRAS), um Centro de Referência Especializado de 

Assistência em Saúde (CREAS), quatro Núcleos de Apoio de Saúde da Família (NASF), um hospital 

de pequeno porte, um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e 21 equipes de saúde da 

família. 

 Além disso, no Município de Campo Maior ocorreu uma transição demográfica, em que o 

“estilo de vida moderno”, somando aos hábitos alimentares inadequados, sedentarismo e tabagismo, 

fizeram com que se elevassem as doenças não transmissíveis, como diabetes mellitus (DM) e 

hipertensão arterial sistêmica (HAS). Destas doenças, as principais causas de internação se devem 

ao uso incorreto das medicações que causam sua irregularidade nos níveis pressóricos e glicêmicos, 

acarretando algumas complicações, tais como: pé diabético, infarto agudo do miocárdio, acidente 

vascular encefálico, cetoacidose diabética e insuficiência renal. 

Os profissionais de saúde do Município buscam mudar esta realidade através de palestras 

com intuito de informar a população sobre os fatores de riscos e como prevenir estas doenças, 

informar quais alimentos são saudáveis e quais são prejudiciais à saúde, informar durante o 

Programa de Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (HIPERDIA) de como tomar a 

medicação de forma correta, incentivar a realização de atividade física através de circuitos de saúde 

e as academias ao ar livre com educadores físicos. 

A situação epidemiológica de algumas doenças transmissíveis de Campo Maior ainda 

permanecem elevadas ou estagnadas, sendo observado em 2018 uma incidência de 0,02% de 

dengue (9 casos notificados). Nesse sentido, os profissionais de saúde anualmente realizam 

campanhas nas escolas de combate ao dengue, palestras com a população sobre como evitar foco 

dos mosquitos da dengue e quais sinais e sintomas desta patologia, realizamos também busca ativa 

nas casas de possíveis focos de mosquito da dengue. Mas, a baixa incidência desta doença não se 

deva a diminuição dos casos e sim a uma subnotificação, pois o município ainda apresenta 

saneamento precário e “lixo a céu aberto”, que favorecem a transmissão desta doença, portanto deve 

haver um incentivo e cobrança maior dos gestores para uma melhor notificação desta patologia. 

A UBS Alto do meio, localizada no Município de Campo Maior é responsável pelo 

acompanhamento de 771 famílias e 2330 pessoas, sendo que a maioria dessas pessoas possui baixa 

escolaridade, residem em casas de tijolo, no entanto ainda possui pessoas que residem em casa de 

taipa, em condições de higiene desfavorável e sem saneamento básica na maioria delas. 

 A Unidade Básica de Saúde (UBS) possui uma equipe multiprofissional constituída por uma 

médica (Jéssica Sena); uma enfermeira (Priscila), uma dentista (Kátia); duas técnicas de enfermagem 

(Remédios e Raimunda); uma recepcionista (Cássia); uma auxiliar de serviços Gerais (Raimunda); 

uma técnica de higine e bucal (Rosemari); um vigia (Flávio) e um agente de portaria (Antônio Airton). 

Além disso, possui em sua estrutura física um consultório médico, um consultório de enfermagem, um 

consultório de odontológico, uma sala de procedimentos, uma sala de vacina, duas recepções, uma 

farmácia, uma sala para a equipe do NASF, uma sala de reunião e três banheiros.  

O objeto de intervenção serão 23 casos de pacientes com câncer de pele e também 

trabalhadores rurais. A elevada incidência de casos desta patologia pode estar relacionada as 
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condições climáticas do local desta comunidade, e isso se agrava ainda mais pelo fato da população 

não usar protetor solar, chapéu, guarda sol, e o seu tipo de trabalho, pois a maioria deles trabalham 

na roça, na extração de carnaúba e fabricação de tijolo.  

O câncer de pele apresenta-se atualmente como a neoplasia maligna mais comum no mundo, 

sendo definido por um crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele e, 

dependendo da camada afetada, observam-se diferentes tipos de câncer, classifica-se o câncer de 

pele em melanomas (CPM) e não melanomas (CPNM) (MARGOTTO et al., 2016). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018), entre 2 e 3 milhões de CPNM e 

132000 casos de melanoma cutâneo ocorrem globalmente a cada ano e um em cada 3 cânceres 

diagnosticados é um câncer de pele. No Brasil, o CPNM também é o tumor maligno mais comum, 

apesar da subnotificação reconhecida pelo Ministério da Saúde. Estima-se que em 2016 foram 176 

mil novos casos, sendo a maior incidência no estado de Santa Catarina (290 casos/100 mil pessoas) 

(BRASIL, 2017). 

Segundo publicação do Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2018), no Brasil ocorreu cerca de 

134 mil casos novos de câncer de pele não melanoma em 2018, mantendo o câncer de pelo como o 

câncer mais incidente na população brasileira. Este número corresponde a um risco estimado de 65 

casos novos de câncer de pele a cada 100 mil homens e 71 a cada 100 mil mulheres, o que vem 

mostrando um aumento da incidência deste câncer nas últimas décadas. 

Como a pele maior órgão do corpo humano - é heterogênea, o câncer de pele pode se 

apresentar com variados tipos histológicos. Os mais frequentes são o carcinoma basocelular (CBC), 

responsável por 70% dos diagnósticos, e o carcinoma epidermóide (CEC), representando 25% dos 

casos. O CBC, apesar de mais incidente, é o menos agressivo. Embora as taxas de mortalidade por 

esses tumores sejam baixas, eles podem causar deformidades físicas consideráveis (PRADO, 2014). 

A magnitude do câncer de pele não melanoma (basocelular e espinocelular) para a saúde 

pública é elevada e, mesmo não representando ameaça à vida, pode cursar com prejuízos estéticos 

significativos aos pacientes, tendo maior frequência na pele constantemente exposta ao sol 

(MATHEUS; VIRRI, 2015). Esta exposição geralmente inicia-se nas fases precoces da vida, 

ocorrendo seu desenvolvimento em média durante 60 anos, reforçando a relação do fator cumulativo. 

A localização mais acometida é a região cefálica, sendo 27% dos casos na região nasal, seguida do 

tronco e dos membros (IMANICHI et al., 2017). O câncer de pele não melanoma é o mais frequente 

no ser humano, com alto  impacto à vida, podendo causar prejuízos estéticos significativos aos 

pacientes (SANTOS; SOBRINHO; OLIVEIRA, 2018). 

O melanoma cutâneo apresenta-se como um dos tumores malignos com maior incidência de 

metástase sendo a melhor forma de prevenção evitar a exposição solar associando o uso adequado 

de protetor solar. No entanto, este conhecimento sobre proteção solar da pele ainda não é 

satisfatório, tendo em vista que poucas pessoas conhecem de forma profunda os benefícios dessa 

forma de proteção e como melhorar a sua eficácia (PRADO, 2014). 

É importante considerar também que o prognóstico do melanoma cutâneo está relacionado à 

detecção da lesão em fase inicial e sua excisão. A acurácia diagnóstica do exame clínico a olho nu 

para o melanoma cutâneo quando realizada pelo dermatologista é estimada em 75 a 80%. No 
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entanto, este diagnóstico quando associado a dematoscopia pode alcançar uma acurácia diagnóstica 

de quase 90%. Obviamente, a acurácia diagnóstica está associada à experiência do observador e ao 

bom emprego e treinamento dos critérios dermatoscópicos. Atualmente, a dermatoscopia tornou-se 

uma técnica útil e imprescindível na abordagem clínica das lesões pigmentadas da pele, tendo papel 

fundamental na identificação precoce das lesões pigmentadas malignas (melanoma cutâneo) 

(MARGOTTO et al., 2016). 

Nesse seguimento, a assistência desenvolvida pela atenção básica (AB) constitui-se no 

cenário estruturante para o desenvolvimento de várias ações no controle da CA de pele, pois é a 

porta de entrada do usuário nos serviços de saúde, caracterizando-se como um local privilegiado 

para a realização de ações de promoção e prevenção. Sendo assim, a Estratégia Saúde da Família 

(ESF) deverá atuar, com ênfase, no cuidado à família, no desenvolvimento do vínculo, na 

longitudinalidade, na integralidade da atenção e na ação sobre os determinantes de saúde de uma 

população. 

Portanto, o objetivo geral é desenvolver uma intervenção educativa para prevenir a incidência 

dos casos de câncer de pele em uma comunidade rural da UBS Alto do meio. Os objetivos 

específicos são: capacitar a equipe para a identificação precoce e prevenção do CA de pele, realizar 

ações educativas junto à comunidade para identificação precoce e prevenção do CA de pele e 

melhorar a assistência médica e de enfermagem na identificação e acompanhamento dos casos de 

CA de pele. 

 

METODOLOGIA 

 

 Trata-se de um projeto de intervenção que será desenvolvido na UBS Alto do meio, 

localizada no Município de Campo Maior. O público alvo serão 23 pacintes com CA de pele e também 

trabalhadores rurais. 

 Inicialmente a médica realizará uma capacitação com a equipe multiprofissional do NASF e 

da UBS. Essa capacitação ocorrerá em duas sextas-feiras, pois é o dia destinado a reuniões e não há 

consultas, com tempo máximo 3h cada uma. 

         Na segunda reunião a equipe será esclarecida a respeito dos objetivos e metas da intervenção. 

Além disso, serão orientados sobre sua responsabilidade na execução. Neste seguimento, a médica 

realizará avaliações para identificar de forma precoce o CA de pele nas consultas, também realizará 

duas palestras educativas; se comprometerá em melhorar os registros das informações nos 

prontuários dos pacientes e também realizará encaminhamento para o dermatologista caso 

identifique alguma alteração.  

 A enfermeira realizará avaliações para identificar de forma precoce o CA de pele nas 

consultas, realizará uma palestra educativa; se comprometerá em melhorar os registros das 

informações nos prontuários dos pacientes e também ficará responsável pelo monitoramento e 

avaliação da intervenção; repassará aos ACS os nomes dos pacientes faltosos as consultas. Os ACS 

realizarão busca ativa dos faltosos, identificação dos pacientes que trabalham em zona rural; 

marcação de consultas; estimular a participar das ações educativas. Competirá a equipe do NASF 
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repassar possíveis casos suspeitos de CA de pele e realizar identificação dos casos de forma 

precoce. Também será atribuição dos ACS entregar convites produzidos pela médica a comunidade. 

Nesse convite constará o local e data da ação educativa.  

 A primeira palestra ocorrerá na UBS, será realizada pela médica da equipe, com duração 

máxima de 60 min, terá como tema as formas de prevenção para o CA de pele, sinais e sintomas de 

alerta. A segunda palestra será realizada pela enfermeira, acontecerá na associação de moradoras e 

abordará a temática a respeito da importância da regularidade as consultas médicas e de 

enfermagem e o tratamento para o CA de pele. Os ACS ficarão responsáveis em agendar o uso da 

associação de moradores para a ação educativa e por entregue os convites a comunidade. A médica 

realizará a terceira ação educativa sobre como deve ser utilizado o protetor solar. Nessa palestra 

serão entregues a todos os participantes protetores solares. Também serão reforçados o uso de 

chapéus, camisas de mangas longa e calça durante o trabalho. Nessas palestras será utilizado como 

recursos audiovisuais o retroprojetor e o microfone, também serão entregues folders informativos 

para os participantes. 

 Por fim, no que se refere a falta de padronização da assistência e avaliação regular da 

assistência, a médica e a enfermeira se comprometerão em melhorar os registros nos prontuários em 

relação a avaliação de CA de pele e de pacientes diagnosticados e planejar ações educativas 

rotineiras para a prevenção e identificação precoce do CA de pele. 

Quadro 1: síntese das ações programas para a intervenção 

SITUAÇÃO 
PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ PRAZOS AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

RESP. 

Conhecimento 
limitado sobre 

os sinais e 
sintomas de CA 

de pele 

Capacitar a equipe 
para a identificação 

precoce e 
prevenção do CA 

de pele. 

Capacitar 100% da 
equipe 

multiprofissional da 
UBS e do NAS/ 
duas semanas 

       A médica irá 
capacitar as duas 
equipes por meio de 
manuais do Ministério 
da Saúde e livros textos 
a respeito do CA de 
pele.  

1-Médica  

Ausência de 
ações 

educativas 
voltadas a 

identificação 
precoce e 

prevenção do 
CA de pele 

Realizar ações 
educativas junto à 
comunidade para 

identificação 
precoce e 

prevenção do CA 
de pele; 

Estimular a 
participação de 

80% dos 
trabalhadores 

rurais nas ações 
educativas/ 3 

meses 

          A médica 
realizará duas ações 
educativas e a 
enfermeira irá realizará. 
Essas ações ocorrerão 
em dias pré-agendados. 
 
 

1-Enfermeira 
2-Médica 
3-ACS 
 

Falta de 
padronização da 

assistência e 
avaliação 

regular durante 
as consultas. 

Melhorara a 
assistência médica 
e de enfermagem 
na identificação e 
acompanhamento 
dos casos de CA 

de pele. 

Avaliar 80% dos 
pacientes que 
trabalham na 

lavoura em relação 
ao CA de pele/3 

meses 

     A médica e a 
enfermeira durante as 
consultas irão avaliar os 
sinais e sintomas de 
alerta para o CA de 
pele, assim como irão 
orientar os pacientes 
como se prevenir.  
 

1-Enfermeira 

2-Médica 

 

Legenda: ACS= Agente Comunitário de Saúde; CA=Câncer; NASF=Núcleo de Apoio a Saúde da 
Família; UBS=Unidade Básica de Saúde 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Fatores de Risco para o CA de pele 

 

O câncer (CA) de pele é o mais comum no mundo todo. Ele se divide basicamente em 

melanoma e não melanoma, sendo os mais comuns, entre os não melanomas, o 

carcinoma espinocelular e o basocelular. No Brasil, a estimativa, para cada ano do biênio 2018-2019, 

é que ocorram 6.260 casos novos de melanoma (2.920 em homens e 3.340 em mulheres), e 165.580 

casos novos de câncer de pele não melanoma (85.170 em homens e 80.410 em mulheres). As 

maiores taxas do Brasil são encontradas na região sul (BRASIL, 2017). 

Os principais fatores responsáveis pelo aumento da ocorrência do não melanomas seriam o 

crescimento do buraco na camada de ozônio, o crescimento das práticas de atividades recreativas ao 

ar livre e mais indivíduos com episódios de queimaduras solares intermitentes na pele. Em 1991, foi 

realizada uma estimativa prevendo que em 2050, devido a uma redução de 10% da camada de 

ozônio, haverá cerca de 12 milhões de novos casos de câncer de pele só nos EUA, com a morte de 

200.000 pessoas. Dessa forma, espera-se que cada 1% de redução na camada de ozônio 

corresponda a um aumento de 2,7% na incidência do CA não melanomas (FIGHETTO et al., 2018). 

Entre os fatores de riscos para desenvolver o CA de pele, encontra-se: tipo e cor de pele, 

histórico familiar e tempo exposição solar. Algumas profissões exigem que os trabalhadores fiquem 

expostos ao sol por longas horas, sendo este, um fator de risco agravante para desenvolvimento do 

câncer de pele. Dentre essas profissões podemos citar; os carteiros, agricultores, garis, agentes 

comunitários de saúde, entre diversas outras (MARGOTTO et al., 2016). 

Qualquer pessoa pode desenvolver o câncer de pele, mas aquelas com pele muito clara, 

albinas, com vitiligo ou em tratamento com imunossupressores, são mais sensíveis ao sol. O câncer 

de pele é mais comum em pessoas com mais de 40 anos (BRASIL, 2017). 

É considerado raro em crianças e pessoas negras, exceto pessoas com essas características 

que tenham algum outro tipo de problema cutâneo.  Apesar desse índice, a média da idade vem 

diminuindo com o passar dos anos, tendo em vista que pessoas jovens têm se exposto 

constantemente aos raios solares (FIGHETTO et al., 2018).  

Os principais fatores de risco para o câncer de pele não melanoma são: pessoas de pele 

clara, olhos claros, albinos ou sensíveis à ação dos raios solares; pessoas com história pessoal ou 

familiar deste câncer; pessoas com doenças cutâneas prévia pessoas; pessoas que trabalham sob 

exposição direta ao sol; exposição prolongada e repetida ao sol; exposição a câmeras de 

bronzeamento artificial (ZINK et al., 2016). 

As exposições aos raios UV são cumulativas, podem causar danos no DNA das células do 

tecido cutâneo. Um exemplo é a inativação do gene TP53, este possuí o código genético para 

expressar uma proteína com funções supressoras. Esta proteína regula a divisão celular, repara 

danos no DNA e indica quando deve ocorrer a apoptose celular (FIGHETTO et al., 2018). Em um 

estudo realizado por Bardini et al. (2012), alguns pacientes diagnosticados com câncer de pele foram 

associados com fatores genéticos, visto que houve relatos de câncer melanoma na família.  
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Sinais de identificação e Medidas Preventivas do CA de Pele 

 

Os principais sintomas do câncer de pele são: manchas pruriginosas (que coçam), 

descamativas ou que sangram; sinais ou pintas que mudam de tamanho, forma ou cor; feridas que 

não cicatrizam em 4 semanas. O diagnóstico do câncer de pele é feito pelo dermatologista por meio 

de exame clínico. Em determinadas situações, é possível que o profissional de saúde utilize o exame 

conhecido como "Dermatoscopia", que consiste em usar um aparelho que permite visualizar camadas 

da pele não vistas a olho nu. Em situações mais específicas ainda é necessário fazer a biópsia 

(LOESCHER et al., 2013). 

A biópsia é o exame indicado para a confirmação diagnóstica do câncer de pele. O material 

coletado deve ser encaminhado para o laboratório de anatomia patológica que emitirá o laudo. Outros 

exames podem ser necessários para determinar o estadiamento da doença e decidir o tratamento 

mais adequado. Por esses exames é possível identificar se o câncer de pele é melanoma ou não 

melanoma e seus tipos (FIGHETTO et al., 2018).  

Para a detecção precoce do câncer de pele, existem as estratégias de diagnóstico precoce e 

de rastreamento, consistindo este último na aplicação de exames em indivíduos saudáveis, 

sem sinais ou sintomas da doença, com o objetivo de detectar a doença em fase pré-clínica. Para o 

câncer de pele não melanoma, sua identificação em fase bem inicial ou ainda de lesões pré-malignas 

possibilita melhores resultados em seu tratamento, com maiores chances de cura e menores 

sequelas cirúrgicas (RIEMENSCHNEIDER et al., 2018).  

Sobre detecção precoce do câncer de pele, um método tradicional de grande valia é a regra 

do ABCDE. Na avaliação de uma lesão é importante a observação de cinco características: A = lesão 

assimétrica, B = borda irregular, C = variabilidade de cor, D = diâmetro (suspeito se maior que 6mm), 

E = evolução ou alteração de padrão. No entanto, a avaliação apenas dos critérios A e C podem ser 

mais favoráveis ao diagnóstico de melanoma. Isso porque o critério mudança não é muito específico 

para melanoma e o critério diâmetro pode deixar passar lesões menores que 6mm. Existe 

recomendação para que profissionais da saúde realizem exame clínico da pele com base nas regras 

ABCDE ou AC em pacientes de alto risco (BRUNSSEN et al., 2017).  

O autoexame da pele deve ser incentivado com a finalidade de estimular proteção solar e 

diagnóstico precoce. Tecnologias utilizadas na detecção precoce do câncer de pele consistem na 

dermatoscopia e fotografia corporal total, métodos já consagrados, e teledermatologia, método 

promissor. A detecção precoce do câncer de pele não é favorecida pelo seu rastreamento 

(LOESCHER et al., 2013). 

É importante lembrar que o CA de pele ocorre principalmente nas áreas do corpo que são 

mais expostas ao sol, como rosto, pescoço e orelhas. Se não tratado adequadamente, pode destruir 

essas estruturas. Assim que perceber qualquer sintoma ou sinal, procure o mais rapidamente o 

profissional de saúde especialista para confirmar diagnóstico e iniciar o tratamento (KABIR et al., 

2015).  
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Para pessoas com alto risco para melanoma, como as que têm história pessoal ou familiar 

desse câncer, é indicado que sejam periodicamente examinadas por um médico. Apesar de não 

haver evidências de redução da morbimortalidade pelo uso de uma técnica específica de autoexame 

de pele, estudos indicam que grande parte dos melanomas é descoberta acidentalmente pelos 

próprios pacientes ou seus familiares, mostrando a importância de conhecerem sua pele e 

estarem atentos a algumas mudanças (BLASI et al., 2015). 

A função do protetor solar é proteger a pele evitando a passagem de raios ultravioletas. Os 

protetores possuem em sua composição filtros ultravioletas (filtros UV), que tem capacidade de 

diminuir e/ou bloquear a radiação incidente, possuindo mecanismo de ação como: reflexão, dispersão 

e absorção (MATHEUS; VERRI, 2015). 

O CA de pele é altamente evitável. Estratégias de prevenção primária e secundária podem 

afetar positivamente a incidência dessa doença. Por isso, estudos sobre quimioprofilaxia tem 

ganhado espaço. O uso de Aspirina como quimioprofilaxia primária, assim como o uso de Celecoxib, 

Nicotinamida e difluorometilornitina como quimioprofilaxia secundária, demonstraram eficácia na 

prevenção do câncer de pele. A exposição solar durante o trabalho também é um desafio pela 

dissociação da percepção de risco, tanto por parte dos trabalhadores quanto empregadores. É visto 

aumento da incidência de câncer de pele em profissionais como militares, guias de montanhas e 

esqui, e agricultores. O fornecimento de equipamentos de proteção solar e programas de 

conscientização são medidas que podem ser implementadas a fim de reduzir o risco ocupacional 

(RIEMENSCHNEIDER et al., 2018).  

As campanhas de conscientização são importantes para estimular mudanças de hábito em 

relação a proteção solar. Com o intuito de abranger um maior número de pessoas, novas estratégias 

têm se mostrado eficazes. O envio de mensagens de texto com informações educativas demonstrou 

eficácia para promover tanto o conhecimento sobre o câncer de pele quanto o comportamento pró 

prevenção. O engajamento de autoridades ou figuras importantes da sociedade, como pais, 

professores, médicos e treinadores, têm impacto relevante na promoção de prevenção (LORENC; 

JAMAL; COOPER, 2013). 

Campanhas podem auxiliar na prevenção de neoplasia de pele. Médicos voluntários, por 

exemplo, realizaram exame dermatológico completo no Piauí e preencheram formulários com dados 

de todos os pacientes (sexo, idade, cor, proteção solar, história pessoal ou familiar de câncer de pele 

e diagnóstico provável). Em dois anos, foram realizados 1.141 exames dermatológicos, dos quais 122 

(10,7%) tiveram o diagnóstico de câncer de pele (BANDEIRA et al., 2012). 

A identificação de elementos comportamentais, fenotípicos e configuração de grupos de 

riscos são informações que permitem medidas sanitárias de prevenção primária na população. Além 

disso, estudos epidemiológicos aperfeiçoam campanhas de detecção, incentivam a promoção de 

programas educacionais nas escolas e comunidades, otimizam as ações de saúde pública e saúde 

do trabalhador (BARELLA; BLANCO; YAMANE, 2013). 

Consequentemente essas ações auxiliam na diminuição da morbidade e dos gastos do 

sistema de saúde pelo reconhecimento e tratamento precoce das lesões. Medidas de educação 

quanto à exposição solar intensa e desprotegida devem ser estimuladas, pois há evidências da 
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participação da radiação ultravioleta no desenvolvimento do câncer de pele. As atividades de 

sensibilização sobre as medidas preventivas estão relacionadas com o conhecimento sobre os 

horários de menor incidência de UVB, proteção profissional e no lazer, prevenção de queimaduras 

solares, uso de vestimentas adequadas e protetores solares (NIGRO et al., 2015). 

 

CONCLUSÃO 

  

Ações que busquem planejar uma assistência voltada a comunidade rural em relação ao CA 

de pele ajudarão a estimular essa população em relação as medidas preventivas, tais como: uso do 

protetor solar, chapéu e camisas de manga, dentre outros cuidados. Portanto, espera-se com essa 

intervenção capacitar a equipe para a identificação precoce e prevenção do CA de pele, realizar 

ações educativas junto à comunidade para identificação precoce e prevenção do CA de pele e 

melhorar a assistência médica e de enfermagem na identificação e acompanhamento dos casos de 

CA de pele. 
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