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Mutirão no HC promove
exames de câncer de pele
Atividade é aberta ao público; hospital encaminha casos confirmados
Fotos: Cedoc/RAC

Da Agência Anhanguera

O ambulatório de dermatologia do Hospital de Clínicas
(HC) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) promove neste sábado um mutirão de orientação
e avaliação preventiva para
diagnóstico de câncer de pele. A atividade é aberta para o
público em geral e faz parte
da Campanha Nacional de
Prevenção ao Câncer de Pele,
promovida pela Sociedade
Brasileira de Dermatologia
(SBD). O atendimento será
das 9h às 15h, no próprio ambulatório.

Tratamento precoce
é fator fundamental
para alcançar a cura
A dermatologista e coordenadora da campanha, Renata
Ferreira Magalhães, informou que, nos casos em que
houver identificação de lesões suspeitas, o paciente será encaminhado para tratamento imediatamente. Durante a campanha do ano
passado foram diagnosticadas 42 pessoas com câncer,
entre as cerca de 300 pessoas
que compareceram. Os pacientes foram tratados e continuam em acompanhamento no hospital. Segundo o
HC, dois dos 42 casos foram
classificados como tumores
do tipo melanoma, considerado o mais grave, com alta
mortalidade e risco de metástase.
Segundo Renata, quanto
mais cedo o tumor é identificado, mais eficaz é o tratamento, em especial dos melanomas. A campanha ocorre
há mais de 13 anos em todos
os serviços de dermatologia

Entrada do Hospital de Clínicas da Unicamp: mutirão do ano passado diagnosticou 42 pessoas com câncer

do crescimento descontrolado das células que compõem
a pele. Ele tem diferentes tipos. O mais nocivo é o melanoma, cujo diagnóstico e tratamento precoce são determinantes para a cura (em 90%
dos casos), e quando não tratado, pode levar à morte. É o
menos frequente dentre todos os cânceres da pele. Os
principais sintomas são o
crescimento de manchas
com aparência elevada e brilhante, translúcida, avermelhada, castanha, rósea ou
multicolorida; o surgimento
de uma pinta preta ou castanha que muda de cor, textura, torna-se irregular nas bordas e cresce de tamanho; ou
ainda uma mancha ou ferida
que não cicatriza, que continua a crescer apresentando
coceira, crostas, erosões ou
sangramento.

SAIBA MAIS
Evento: campanha contra o
câncer de pele — informações
sobre a doença e avaliação
clínica da pele (manchas, pintas
ou lesões)

Exame de pele realizado durante
campanha anterior na unidade

Local: Ambulatório de
Dermatologia do HC - 3º andar Entrada pelo 2º andar

credenciados à SBD do País,
e o objetivo é disseminar informações sobre os riscos do
câncer de pele, a importância do diagnóstico precoce e
as formas de prevenção, especialmente com a chegada do
Verão.

Horário: das 9h às 15h

Dados

Dia: 29 de novembro (sábado)

O câncer da pele é resultado

Cuidados

As orientações para prevenção da doença incluem evitar
a exposição excessiva e sem
proteção à radiação ultravioleta, principalmente no período entre 10h e 16h. No caso
de exposição ao sol, recomenda-se o uso de chapéus e protetor solar, que deve ser reaplicado a cada duas horas e
com fator de proteção solar
de no mínimo 15.

SOLIDARIEDADE

Entidade pede doações
para a ceia de atendidos
Cedoc/RAC

A ceia de 42 famílias de
Campinas atendidas pela
Instituição Amor e Caridade
depende da doação de
alimentos. A entidade está
arrecadando produtos não
perecíveis que possam
compor as cestas básicas,
além de alimentos como
panetone, balas e outros
doces para a cesta de Natal.
Fundadora da instituição e
voluntária há 45 anos, Dora
Corissa Seixas, de 83 anos,
diz que toda e qualquer
doação será bem-vinda.
“Pedimos para as pessoas
que puderem ajudar a gente
com panetone, produtos de
cesta básica, bala, doce de
caixinha, paçoquinha, pé-demoleque, para que a gente
consiga montar a cesta de
Natal.” Segundo Dora, a
entrega das cestas será
realizada no dia 20 de
dezembro para que as
famílias atendidas pela
entidade, moradores da Vila
Guaraçaí, consigam
comemorar as festas de fim
de ano. Ela explica que a
instituição foi fundada há 12
anos e atua com famílias em
situação de pobreza.
“Fazemos a cesta básica e,
nesta época do ano fazemos
uma cesta de Natal e uma
sacolinha de brinquedos para

Dora, da Amor e Caridade:
arrecadação para cestas de Natal

as crianças. No dia 20,
entregamos para as famílias e
fazemos uma festinha no dia
da entrega. Já encomendei
sorvete, algodão doce, bolo”,
conta. As doações podem ser
entregues diretamente na
Rua Coronel Quirino, 1.835,
Cambuí. Quem precisar de
mais informações pode
entrar em contato com Dora
pelo telefone (19) 3252-1557.
As doações também podem
ser feitas em dinheiro direto
na conta da entidade no
banco Itaú: Agência: 0670 e
C/C: 80420-2. (AAN)

