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A PELE

FUNÇÕES
Nossa pele desempenha funções
essenciais para a regulação do
nosso organismo, como: regulação
da temperatura corporal, proteção
contra agressões externas, tanto
físicas (choques, batidas..), como
químicas. Além disto, nossa pele
recebe todas as sensações do
ambiente que estamos, já que é
através dos receptores que estão
na nossa pele que sabemos se está
frio, calor, se um objeto é
pontiagudo ou liso, por exemplo.

Podemos dividir a pele em
três camadas: epiderme             
(camada superficial), derme
(camada média) e hipoderme
(camada mais profunda)

CAMADAS
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CÂNCER DE PELE

O QUE É?
O câncer de pele é um tumor que
atinge as células da pele,
decorrente de um crescimento
anormal e descontrolado das
células.
Segundo o Instituto Nacional do
Câncer, são registrados
anualmente 185 mil novos casos,
correspondente a 33% dos casos de
câncer. 
Existem diversos tipos de câncer,
sendo nomeados de acordo com a
camada de pele que ele atinge.
Conheceremos os tipos de câncer a
seguir.

Os tipos de câncer de pele podem
ser divididos de forma superficial
em câncer de pele melanoma e
não melanoma. O câncer do tipo
melanoma tende a ser mais letal,
contudo é menos incidente,
correspondendo a cerca de 8 mil
casos por ano.

TIPOS DE CÂNCER
DE PELE
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TIPOS DE CÂNCER DE
PELE

CARCINOMA BASOCELULAR
O Carcinoma basocelular é o tipo mais comum e menos letal dentre os tipos de
câncer de pele. Ele atinge as células basais (mais profundas) da epiderme,
camada superficial da pele. O Carcinoma basocelular raramente gera
complicações graves e, em geral, fica limitado apenas na área em que a lesão
se encontra.
A chance de cura para este tipo de tumor é de quase 100%, se tratada
precocemente.

CARCINOMA ESPINOCELULAR
O carcinoma espinocelular é o segundo tipo mais comum de câncer de pele.
Este tipo de câncer atinge as células escamosas (mais superiores da
epiderme). É mais comum nas áreas mais expostas ao sol, associadas a sinais
de dano solar, como enrugamento. 

MELANOMA
O Câncer de pele melanoma é o mais agressivo entre os tipos de câncer de
pele, devido sua alta predisposição a criar metástases (disseminar para outras
partes do corpo), no entanto, o melanoma apresenta baixa incidência.
Este tipo de câncer tem origem nos melanócitos, as células produtoras de
melanina, responsáveis pela pigmentação da pele.
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Exposição prolongada e frequente ao sol principalmente durante a infância
e adolescência
Exposição a câmaras de bronzeamento artificial
Possuir a pele clara, cabelos ruivos ou loiros, ou albinos
Histórico familiar de câncer de pele
Indivíduos imunodeprimidos, exemplo dos transplantados e pessoas com
AIDS, pois estes apresentam uma diminuição do controle de cânceres no
organismo

FATORES DE RISCO

Evitar exposição ao sol das 10h às 16h, pois neste horário os raios solares
estão mais intensos
Usar proteção adequada como protetor solar, bonés, chapéus, óculos de
sol, roupas com proteção UV, mesmo em dias nublados
Reaplicar o filtro solar a cada duas horas
Procurar ambientes cobertos e com sombra

PREVENÇÃO

Uma regra adotada internacionalmente é a do “ABCDE” que aponta sinais
sugestivos de tumor de pele do tipo melanoma:
Assimetria: uma metade do sinal é diferente da outra;
Bordas irregulares: contorno mal definido;
Cor variável: presença de várias cores em uma mesma lesão (preta,
castanha, branca, avermelhada ou azul);
Diâmetro: maior que 6 milímetros;
Evolução: mudanças observadas em suas características (tamanho, forma
ou cor).

A detecção precoce é muito importante, assim possibilita tratá-lo no

estágio inicial, aumentando as chances de um tratamento bem sucedido,

isto pode ocorrer através de exames de rotina e atentar aos sinais e

sintomas.

 

PREVENÇÃO
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Entrevista: Fisioterapia Dermatofuncional e Cuidados com a
Pele



A Fisioterapia Dermatofuncional é muito vinculada aos procedimentos estéticos, além

disso, quais as possibilidades de atuação na área? 

1.

O fisioterapeuta especialista em fisioterapia dermatofuncional atua na prevenção e recuperação
físico-funcional dos distúrbios endócrinos metabólicos, dermatológicos e musculoesqueléticos que
afetam direta ou indiretamente a pele. 
Atualmente, esta especialidade busca ampliação da área de atuação enfatizando dentro do
processo terapêutico a restauração da função, a manutenção da integridade do sistema
tegumentar (pele) como um todo e a melhora da qualidade de vida do indivíduo. O mercado de
trabalho acompanha a evolução técnico-científica desta profissão e por isso, existe um vasto
campo de atuação do fisioterapeuta dermatofuncional em hospitais, clínicas, consultórios, SPAS,
academias e cursos de fisioterapia.

2. A chegada do verão aumenta o desejo pelo bronzeamento, principalmente por parte das

mulheres. Existe uma forma segura de garantir o bronze, sem prejudicar a saúde da nossa

pele?

.A pele bronzeada é uma das marcas do verão, mas nem sempre a gente tem disponibilidade
(exceto das 10:00 às 16:00) ou vontade de encarar sessões a fio de banho de sol só para pegar
uma corzinha. Nesse caso, o jet bronze é uma alternativa prática e sem danos para deixar a sua
pele radiante em pouco tempo.
O produto contém uma substância chamada hidroxiacetona que vai oxidar a melanina que a gente
já tem pré-formada na camada mais superficial da derme. Não traz nenhum risco para a saúde
porque não é uma tinta e também não tem o efeito nocivo do sol ( em alguns horários e sem os
cuidados).

3. Quais características devemos observar durante a compra de um protetor solar, para

garantir sua eficácia? 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o uso diário do protetor solar traz
uma série de benefícios à pele, dentre eles a prevenção de manchas solares, melasma,
queimaduras, envelhecimento precoce, câncer da pele e o melanoma.
Tipos de texturas de protetor solar e qual é mais adequada para a sua pele?

Oil free: essa é a textura que não possui óleo em sua composição, o que significa que é mais
indicado para pessoas que têm a pele oleosa, mista ou acneica.
Cremoso: um produto cremoso é aquele que possui uma textura mais hidratante. Ideal para a pele
seca ou que está ressecada.
Toque seco: garante um efeito matificante que deixa a pele mais sequinha e lisa. Por isso, é mais
indicado para quem tem tendência maior à oleosidade.

 



Qual melhor protetor com cor ou sem cor?

Com cor: tem a ação de proteger a pele contra a
radiação solar e a luz visível, emitida pelo celular,
aparelhos eletrônicos, lâmpadas e janelas.
Sem cor: protege a pele apenas conta a radiação
solar.

Protetor físico ou químico? Entenda a diferença!

Protetor físico: age formando uma película que reflete
o raio solar, protegendo a pele da radiação. É
indicado para todos os tipos de pele, principalmente
as sensíveis e reativas.
Protetor químico: aqui as moléculas absorvem os raios
solares, fazendo com que sua energia seja diminuída.
O produto é indicado para todos os tipos de pele.

Tudo o que seu protetor solar precisa ter:

1) FPS: é o fator de proteção contra os raios UVB. Para
garantir uma boa defesa, o protetor precisa ter FPS
30, no mínimo.
2) PPD: forma de medir a proteção contra os raios
UVA. O PPD precisa ser 1/3 do FPS.
3) Amplo espectro: que oferece proteção tanto contra
os raios UVA quanto UVB.

4. Sabemos que atualmente existem inúmeros

dermocosméticos rejuvenescedores e está sendo

cada vez mais procurado pela população, o seu

excesso pode prejudicar a saúde da pele?

Cuidar da saúde da pele, criar uma rotina extensa de
skincare e ficar atento aos resultados positivos são
etapas que já viraram hábito de muitos brasileiros.
Na realidade, a rotina de cuidados com a pele está
muito mais associada a um sentimento de bem-estar,
e menos relacionada com a beleza em si. Apesar
disso, de acordo com o levantamento, seis em cada
dez mulheres se sentem insatisfeitas com a pele do
rosto. 

Essa busca por uma pele bonita, com aparência
saudável e uniforme, pode levar ao uso exagerado
de dermocosméticos e cosméticos em geral, o que
pode causar problemas e irritações.
Um dos primeiros sinais no caso de uso excessivo
de cosméticos é algum tipo de reação na pele,
que pode ir desde o aparecimento de espinhas até
vermelhidão em alguns pontos. Hipersensibilidade
e ardência no momento da aplicação de algum
produto, como base, corretivo ou até mesmo um
creme hidratante, também são indicativos de que
alguma coisa está errada, e, dependendo da
gravidade, devem ser avaliados por um
profissional, impedindo o agravamento do quadro.
famoso efeito rebote é outro problema que surge
com o uso em excesso de produtos para controle
de oleosidade, fazendo com que o corpo entenda
que precisa produzir ainda mais óleos naturais
para repor o súbito ressecamento da pele.
Lavar o rosto com frequência é outra prática que
pode desencadear o efeito rebote. Outros sinais,
como irritabilidade e vermelhidão nos olhos,
mostram, nesse caso, o uso excessivo de rímel,
delineador ou sombra, que devem ser usados com
cuidado por conta da alta sensibilidade dessa
região do rosto.
Além dos problemas para a pele, o uso de
dermocosméticos de maneira não cuidadosa pode
até mesmo atrapalhar um tratamento que esteja
sendo feito, diminuindo os resultados por conta de
um erro de incompatibilidade química, inativando
as propriedades do produto.
Antes de começar uma rotina de cuidados, é
importante consultar um profissional capacitado,
para entender qual seu tipo de pele e quais são as
necessidades específicas em questão de
vitaminas, além de ser o espaço ideal para a
identificação de problemas de pele, como
melasma ou rosácea, já que esses pontos são
essenciais para a escolha de tratamentos e
produtos que farão parte da rotina.



5. Com base em seus pacientes, qual o sexo e faixa etária das pessoas mais acometidas

pelo câncer de pele?

Até o momento eu não tive, graças a Deus, nem um paciente com câncer de pele. Acredito que as
pessoas estão tendo mais consciência do perigo da exposição excessiva ao sol, e isso já é um bom
sinal. 
Mas é sempre bom ficar atento aos principais sintomas do câncer de pele:
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 câncer de pele ocorre principalmente nas áreas do corpo que são mais expostas ao sol, como
rosto, pescoço e orelhas.
Vale ressaltar que o fator de risco mais importante é a exposição à radiação ultravioleta (UV),
presente nos raios solares e usada nas unidades de bronzeamento artificial (câmaras de
bronzeamento). O risco de desenvolver câncer de pele é proporcional à exposição acumulada de
raio UV; a genética e a cor da pele também influem, sendo mais afetadas as pessoas de pele clara
e que não se bronzeiam com facilidade, que têm cabelos loiros ou ruivos e olhos claros. Portanto
use protetor solar e tome banho de sol somente nos horários recomendados.

Agradecemos a disponibilidade da Ft.
Luciane em contribuir para nosso

informativo!
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