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De acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1595/2000 e  Resolução da 
Diretoria Colegiada da ANVISA nº 96/2008, eu declaro que:

 Idealizador e coordenador do programa “Juntos Contra o Melanoma”.

Médico Dermatologista e Cirurgião Dermatológico pela UNIFESP | EPM
Doutorado em Oncologia pela FAP | AC Camargo Cancer Center - SP
Coordenador do Grupo de Dermatologia do Centro Oncológico da Beneficência Portuguesa de São Paulo
Membro titular da SBD | SBCD | GBM
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Porto Alegre  ♂: 7,71 ♀: 6,78

Curitiba ♂: 5,55♀: 4,73
São Paulo ♂: 4,42 ♀: 3,61

Belo Horizonte ♂: 3,34 ♀: 2,63

Goiânia ♂: 6,28 ♀: 4,6

Cuiabá ♂: 1,98 ♀: 2,17

Campo Grande ♂: 1,94 ♀: 1,49

Salvador ♂: 1,92 ♀: 2,64

Recife ♂: 1,75 ♀: 0,97

Natal ♂: 3,53 ♀: 2,17

Fortaleza♂: 2,19 ♀: 1,63

Manaus ♂: 2,11 ♀: 0,83

Belém ♂: 0,98 ♀: 0,6

REGISTROS DE 
CÂNCER DE BASE 
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Subtipos clínico-histológicos do melanoma



patadata.org

Distribuição racial no 
Brasil



Distribuição dos subtipos clínico-
histológicos do melanoma no Brasil
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Cenário médico no Brasil









Tis T1 T2 T3 T4
In situ 2 – 4 mm > 4 mm< 1 mm

Estratégias para detecção precoce do câncer melanoma

Campanhas de conscientização

Exame físico / quadro clínico

Regra do ABCDE

Rastreamento, conhecer fatores de risco e selecionar pacientes de alto risco

Dermatoscopia

Mapeamento corporal total, dermatoscopia digital, técnicas de imagem avançadas (m confocal e 
outros)

Organização do sistema de saúde e expandir acesso

1 – 2 mm

Melanoma 
fino

Melanoma 
avançado



Fonte: www.sbd.org.br

Campanha realizada 
anualmente desde 1999

Total de casos de melanoma (2010-2016):        2265
Total de pacientes examinados (2010-2016): 200844

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Casos 
Melanoma 297 312 379 348 275 322 399

Incidência 920 993 1158 1236 1120 1335 1441



Desconhecimento 
do melanoma pela 

população 
brasileira

Incidência 
crescente do 
melanoma

Aumento de 
gastos com o 

tratamento do 
melanoma 
avançado 

Diagnóstico 
tardio do 

melanoma

Dificuldade 
de acesso à 

dermatologia

Dificuldade de acesso 
ao sistema de saúde

Dificuldade de 
direcionamento 

de campanhas de 
conscientização

População 
heterogênea







Expansão do 
diagnóstico 

precoce

Valorização 
da atuação 

médica

Engajamento 
social

Os pilares



O Juntos contra o Melanoma é um amplo programa de conscientização e  
capacitação.

Prevê ações voltadas ao público em geral e, principalmente,  para categorias 
profissionais que podem ser importantes para a detecção precoce da doença: 
cabeleireiros, podólogos e tatuadores.  

Projeto institucional que foca em conscientização e detecção precoce, e não somente 
em fotoproteção e prevenção primária da doença.

Aposta em uma abordagem positiva, destacando que, com 
gestos simples, todos podem ajudar a salvar vidas.  
Além disso, profissionais que se conscientizam sobre 
melanoma agregam valor aos serviços prestados. 



Qualquer pessoa pode ajudar a 
suspeitar de um câncer de pele e 

salvar uma vida!



O câncer de pele está 
visível para todos nós! 



O auto-exame da pele é essencial na 
detecção precoce do melanoma!
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impossível!
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JUNTOS somos mais fortes !



Melanoma fino Melanoma avançado



Estudo  em Hospital Oncológico (Atlanta/EUA)avaliou 128 pacientes com 

melanoma no couro cabeludo 2008 e 2014 

CABELEREIROS IDENTIFICARAM 10% DESSES MELANOMAS.   

Melanomas mais finos e em pacientes mais jovens



O melanoma do tipo extensivo 
superficial é o mais comum!



O melanoma é mais comum:
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Nas pernas na mulher
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O melanoma pode acontecer nas 
pés, nas mãos e nas unhas!
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Melanoma fino Melanoma avançado



O câncer de pele está visível para todos nós! 
Qualquer pessoa pode ajudar a suspeitar de 
um câncer de pele e salvar uma vida!



Cada público de interesse foi trabalhado 
de forma personalizada 



Público Eventos 
2017

Participantes 
2017

Eventos 
2018

Participantes 
2018 Total

Cabelereiros 3 59 - 59

Podológos 1 31 4 313 344

Tatuadores 3 84 2 22 108

Leigos 1 34 1 60 91

Total 8 207 7 313 602

Lançamento oficial do programa em agosto/2017 durante a 12ª 
Conferência Brasileira sobre  Melanoma em São Paulo - SP

O que já fizemos?
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Programas de capacitação

Organização do sistema de saúde e expandir acesso
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Equipe médica



Elimar Gomes, Rodrigo Guedes, Miguel Brandão, Laryssa Faiçal, Gal Leto




