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Introdução: O câncer da pele tem, nas últimas décadas, adquirido importância especial devido
à sua crescente incidência. Frente a esse cenário, a Sociedade Brasileira de Dermatologia
(SBD) realiza há 11 anos em algumas cidades de 22 estados brasileiros, a Campanha Nacional
de Prevenção ao Câncer da Pele. Na cidade do Rio Grande, esse evento já entrou para o
calendário do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande (HU-FURG) e
Prefeitura Municipal da Cidade do Rio Grande.
A Campanha tem como objetivo orientar sobre a prevenção ao câncer da pele e examinar a
pele para possível detecção e retirada de lesões precocemente.

Metodologia: Na cidade do Rio Grande, a Campanha vem sendo desenvolvida por uma
Equipe Multidisciplinar composta por médicos clínicos, dermatologistas, cirurgiões,
patologistas, enfermeiros, funcionários e alunos de graduação do curso de medicina. Uma pré-
campanha é realizada com os médicos do Programa de Saúde da Família (PSF). Em um dia
determinado pela SBD, a Campanha é realizada nas dependências do HU-FURG, através de
palestras, teatro educativo, exame dermatológico da pele, tratamentos clínico ou cirúrgico,
crioterapia, orientações e retorno dos pacientes para acompanhamento.

Resultados e Discussão: As principais atividades iniciam com uma pré-campanha com
médicos do PSF, que são treinados para promover, nos postos de saúde, a divulgação da
Campanha e o encaminhamento dos casos suspeitos para atendimento. Realiza-se a
divulgação do evento em várias mídias, sendo as principais os jornais, as rádios e as
emissoras de televisão. No dia da Campanha efetua-se o acolhimento da população em
recintos dotados de proteção contra intempéries, contando com o auxílio do Exército, o qual se
dispõe a construir barracas de lona, se necessário. Os pacientes assistem palestras educativas
referentes à fotoproteção, à prevenção ao câncer da pele e a identificação dos tipos de câncer
da pele. Além das palestras, o grupo de teatro Ambrósia Cultural de Porto Alegre-RS
apresentou uma peça teatral que abordou a prevenção à exposição solar. As consultas são
realizadas por equipes distribuídas pelos consultórios que realizam diagnósticos, prescrevem
tratamento e designam o encaminhamento imediato a procedimentos de documentação de
imagens por um fotógrafo profissional, procedimentos diagnósticos e curativos em
dermatologia (p.ex.: crioterapia) e cirurgia no bloco de cirurgia ambulatorial local com os
respectivos encaminhamentos de exames anatomopatológicos. Nos últimos três anos foram
realizados 1.221 atendimentos, sendo que desses diagnosticou-se clinicamente 1.152
processos dermatológicos, os quais estão representados na Tabela 1.

Tabela 1: Prevalência dos 1.152 processos dermatológicos diagnosticados clinicamente
na Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer da pele na Cidade do Rio Grande-RS
nos anos de 2006 a 2008.

Processos dermatológicos N %
Dermatoses variadas 617 53,6
Lesões pré-neoplásicas 373 32,4
Cânceres: 162 14,0

Carcinoma Basocelular 106 9,2
Carcinoma Escamocelular 36 3,1
Melanoma 14 1,2
Outros

Total
6

1.152
0,5
100

Nesses três últimos anos, foram retiradas 89 lesões de pele no dia da Campanha, sendo que
todas as demais pessoas que tiveram diagnóstico clínico de câncer da pele foram
encaminhadas para biópsia ou excisão cirúrgica. Destaca-se que a Cidade do Rio Grande
representa o maior número de atendimentos do interior do Estado, bem como a pioneira na
retirada de lesões da pele no dia da Campanha.



Conclusões: Considerando o importante percentual de pessoas atendidas na cidade do Rio
Grande, sendo esta uma cidade portuária cuja economia está ligada à pesca e agricultura; o
envolvimento de todas as áreas de serviço hospitalar; o número de cirurgias realizadas no
mesmo dia da campanha e o número de diagnósticos de câncer da pele, concluímos que a
Campanha é de extrema importância para a cidade e região e, tem atingido seus objetivos.
Evidecia-se também a necessidade de outras ações educativas, de caráter contínuo, visando a
educação da população para os cuidados com exposição excessiva ao sol.
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