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onde suspeitar?

Fonte: abcnews.com

Agora que todos vocês já
conhecem um pouquinho sobre o
câncer de pele e suas variáveis,
é interessante saber em que
locais do corpo elas podem ser
encontradas, seja em algum
cliente, algum familiar, ou em
você mesmo!
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Em você mesmo
Você já fez um autoexame de pele?
Tem noção de como ele deve ser feito?
Mesmo que você acredite não ter muito risco de
contrair um câncer de pele, é muito importante
que você esteja atento e saiba identificar
possíveis lesões.
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Proteção
Solar

Do que você vai precisar?
1) um espelho grande
2) um espelho de mão
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1) Examine-se no espelho de frente, de costas e
laterais.
2) Com os braços levantados, examine no espelho
as suas laterais direita e esquerda.
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3) Olhe diretamente a parte interna do seu
braço, nos seus antebraços e palmas das mãos.

4) Sentando-se no chão, examine a parte
traseira das duas pernas, a sola dos seus pés e
entre os dedinhos (muito importante).
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5) Com um espelho de mão e o espelho grande,
projete as imagens da sua nuca, da parte
posterior das orelhas.

6) Também com o espelho de mão, examine a parte
região lombar atentamente, as nádegas, abaixo
delas e as coxas.
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Se você encontrar alguma pinta, ferida, crosta
ou mancha, anote em uma agenda pessoal ou até
no seu celular a localização do que você
encontrou.
Procure ser o mais preciso na localização e nas
suas anotações. Anote o que você encontrou,
localização e tamanho aproximado.

mesmo que nenhuma das suas pintas levante
suspeita, na próxima vez que for ao médico,
especialmente ao dermatologista ou cirurgião
plástico, não deixe de mostrá-las.
Ao longo do tempo, os seus relatos no diário vão
permitir que você saiba se houve alguma mudança
em alguma pinta, ou mesmo se surgiu alguma
nova.
8

onde suspeitar?

Muitas pessoas não vão encontrar em suas vidas
tempo ou disciplina para realizar este autoexame,
bem como manter um diário preciso das suas
lesões.

Aí entra em jogo a participação dos familiares
mais próximos, e de outras pessoas que possuem
contato íntimo com a pele: os profissionais de
beleza!

Por isso os conhecimentos do Projeto Pele Alerta
são
para
todos,
podem
e
devem
ser
compartilhados!
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Vamos listar agora alguns locais que são de
especial importância para a sua atenção, quando
cuidar de um cliente.
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1) Orelhas
As orelhas, especialmente nos homens são
regiões que pegam muito sol, e estão
propensas ao surgimento de câncer de pele.

O seu relevo muitas vezes dificulta a correta
aplicação dos filtros solares e elas acabam
ficando desprotegidas.
11

onde suspeitar?

Onde você deve prestar atenção?
- Atrás das orelhas
- no contorno das orelhas (hélice)
- na antelice, a voltinha de dentro das
orelhas.
- Na concha, aquela parte mais funda
antes de ir para o canal.
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2) Nuca.
Um lugar onde frequentemente é necessário o
trabalho do cabeleireiro para aparar o
contorno do cabelo, pode esconder alguma lesão.
prestar atenção se em algum local desta região
houver crosta, ou sangramento ao passar a
máquina ou pente. A presença de fios de cabelo
pode atrapalhar a identificação das lesões.
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3) Topo da cabeça
Engana-se quem pensa que só os carecas podem
se dar mal nessa… mesmo as pessoas mais
cabeludas recebem radiação ultravioleta no seu
couro cabeludo, especialmente pessoas de cabelos
muito finos, rarefeitos, ou que tenham a divisão
dos cabelos no topo da cabeça.
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4) fronte, nariz e bochechas.
seja você designer de sobrancelhas ou
maquiador(a), esta área requer atenção especial
se você vir áreas na face com vermelhidão que
persiste, com formação de crostas ou pequenas
elevações na pele, oriente seu cliente a procurar
o médico. Esta é a região onde mais se confundem
lesões malignas com pequenos ferimentos ou
lesões de acne.
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5) Dorso
Se você for massagista ou de repente tatuador, e
estiver trabalhando no dorso da pessoa, muita
atenção deve ter com elevações ou pequenas
feridas da pele. Esta região dificilmente é vista
pela própria pessoa, mesmo que ela olhe no
espelho, não consegue ver propriamente esta
região.

Esta região também é suscetível a traumatismos
e escoriações (coçar com as unhas, sem saber o
que está arranhando…). Manchas amarrotadas
nessa região são muito comuns pela exposição
solar, muitas delas benignas! Além das
características que você viu na aula sobre
câncer de pele, uma lesão que seja mais
escurecida e muito diferente de todas as outras
ao seu redor pode ser um melanoma.
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6) Entre os dedos e na sola dos pés.
Esta é uma região de atenção especial para
o melanoma. Quando o melanoma aparece na
sola dos pés, entre os dedos, ou nas unhas,
tende a ser muito agressivo. Porém muitas
vezes as pessoas confundem estas manchas
enegrecidas com alguma batida, pisada em
alguma pedra e acabam retardando o
diagnóstico. No meio dos dedos muitas vezes
as
pessoas
nem
chegam
a
ver
adequadamente.

Então se você, manicure, podóloga ou massagista,
encontrar algo de diferente nessas regiões, por
mais que a pessoa jure que tenha deixado cair um
objeto pesado na unha ou que tenha pisado em
uma pedra, oriente que procure o médico para
fazer este acompanhamento!
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Todo centímetro da pele merece a nossa atenção,
mas espero que essas dicas ajudem muito a ativar
o alerta para alguns pontos que podem ser
armadilhas no dia-a-dia e esconder coisas que
precisam ser encontradas o quanto antes!!

Seja sempre um profissional Pele Alerta, e
indique este site para todos os seus colegas e
também familiares!!
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Ficou com alguma dúvida?

Até breve!!!
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TODAS AS IMAGENS CUJA FONTE NÃO FOI
CITADA NA PRÓPRIA IMAGEM SÃO DE
ACERVO
PESSOAL
DO
AUTOR
E
COLABORADORES
OU
SÃO
IMAGENS
OBTIDAS NA INTERNET (GOOGLE), DE
DOMÍNIO
PÚBLICO
E/OU
LIVRE
DE
DIREITOS AUTORAIS.

PROIBIDA REPLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU
CÓPIA
DESTE
MATERIAL
SEM
CONSENTIMENTO
E
CRÉDITOS
DO
MESTRADO PROFISSIONAL EM CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E GESTÃO APLICADAS À
REGENERAÇÃO
TECIDUAL
DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO.
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