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RESUMO 

Rocha RCC. Rastreamento de câncer de pele em município de colonização 

pomerana do Estado do Espírito Santo, 1997-2002. São Paulo; 2005.[ Tese de 

Mestrado- Faculdade de Saúde pública da Universidade de São Paulo l. 

Fundamentos: O "Programa de Assistência Dermatológica aos Lavradores Pomeranos 

no Interior do Estado do Espírito Santo" cobre 11 municípios do interior do Estado do 

Espírito Santo com o objetivo de diagnosticar e tratar precocemente os casos. Escolheu

se estudar o município de Santa Maria de Jetibá, por apresentar, num estudo estatístico 

no ano de 2000, o maior número de casos de câncer de pele dentre estes municípios. Os 

pomeranos chegaram a Santa Maria de Jetibá nos anos de 1872 e 1873, formando a 

maior colônia existente no Estado. São lavradores, expondo-se ao sol por horas seguidas 

desde a infância, quando iniciam a atividade no campo. Apresentam pele tipo 1 ou 2 

que, somado às condições tropicais do seu território e insuficientes medidas de proteção 

solar individual ou coletiva, favorecem ser reconhecidos como grupo de risco para 

câncer de pele. Objetivo: Analisar a contribuição de um programa de rastreamento de 

câncer de pele como estratégia de prevenção secundária, no período de 1997 a 2002 com 

enfoque no município de Santa Maria de Jetibá. Métodos: Analisados 345 pacientes que 

demandaram atendimento de consulta dermatológica no programa, resultando na análise 

de 432 lesões com diagnóstico clínico de câncer de pele. Dessas, 318 lesões foram 

confirmadas histopatologicamente como câncer de pele, ocorridas em 237 pacientes. 

Foram descritos as variáveis segundo sexo, idade, atividade principal, número de lesões, 

origem étnica, tipo de pele, número de horas de exposição ao sol no dia, horário de 

exposição ao sol no dia, uso de protetor contra o sol, história de câncer de pele na . 

família, história de outros cânceres de pele na família, número de casos por local de 

atendimento, local da lesão, tipo de câncer de pele e tipo de tratamento. Resultado: Do 

total de 318 lesões confirmadas histopatolõgicamente como câncer de pele, 80,8 % 

foram Carcinoma Basocelular, 10,7 % Carcinoma espinocelular, 2,5 Melanoma, 3,1 % 

Carcinoma espinocelular in situ, 0,9 % Melanoma in situ e 1,9 % Carcinoma Misto. Dos 

pacientes com câncer de pele confirmado pelo exame histopatológico, 86,2 % da área 



urbana e 98,2 % da área rural eram lavradores. A origem étnica pomerana/alemã aparece 

com percentuais importantes sendo 91, 1 % materna e 92, 5% paterna Apresenta-se um 

percentual alto de 85,6 % no município com tipo de pele 1 e 2. Dentre outras 

importantes variáveis, destaca-se o início da atividade na lavoura que tem um percentual 

expressivo de 88,2 de acometimento na faixa etária maior ou igual a nove anos até 15 

anos de idade, encontrado no ano de 2002. 

Conclusão: O rastreamento do câncer de pele como experiência no Espírito Santo 

mostrou-se efetivo como estratégia de prevenção secundária, ou seja, no diagnóstico 

precoce dos casos a cada ano, principalmente pelo seu alto grau de acerto clínico (82,4 

%) e sua resolutividade no tratamento das lesões de câncer de pele, tendo como etapa 

anterior o diagnóstico e tratamento das lesões pré-câncer. A prevenção de ocorrência de 

casos de câncer de pele inclui, como uma das recomendações ao município, a divulgação 

do índice de radiação ultravioleta diária e a dose eritematosa mínima à população e o 

aconselhamento sobre proteção solar às crianças e aos adolescentes. 

Descritores: rastreamento de câncer de pele, lavradores pomeranos, proteção solar. 



ABSTRACT 

Rocha RCC. Sldn cancer screening in pomerana settling county in State of Espírito 

Santo, 1997 -2002. São Paulo; 2005 [Master's Thesis- School of Public Health University 

of São Paulo Brasil]. 

Foundation: The" Program of Dermatological Assistance to Pomeranos Ploughmen in 

Espirito Santo state " covers 11 municipalities from the back lands of Espírito Santo with 

early occurrences diagnosis and treatment. It was chosen to study Santa Maria de Jetiba 

county, because it presents in a statistic study in the year of 2000 the greatest number of 

skin cancer among these counties. Pomeranos arrived in Santa Maria de Jetiba in the years 

of 1872 and 1873, forming the biggest existing colony in the State. They are ploughmen 

that are exposed to sun for successive hours since infancy, when they begin the country

side activity. They present skin type 1 or 2, sun-sensitive skin that combined to tropical 

conditions of their territory and insufficient individual or collective solar protection 

resources, favor to recognize them as a skin cancer risk group. Objetive: Analyze the 

contribution of a skin cancer screening program as strategy of secondary prevention, in the 

period of 1997 2002 with approach in Santa Maria de Jetibá county. Methods: Analyzed 

345 patients who had demanded attendance of dermatological consultation in the program, 

resulting in the analysis of 432 injuries with clinicaI diagnosis of skin cancer. Of these, 318 

injuries had been confirmed histologically as skin cancer, occurrenced in 237 patients. The 

variable according to sex, age, main activity, number of injuries, ethinic origin, type of 

skin, number of hours of exposition to the sun in the day, schedule of exposition to the sun 

in the day, use of protection against the sun, history of cancer skin in the family, history of 

other cancers skin in the family, number of cases for attendance place, place of the injury, 

type of skin cancer and type of treatment. Results: Of the total 318 injuries confirmed 

histologically as skin cancer, 80,8 % had been basal cell carcinoma, 10,7 % squamous cell 

carcinoma, 2,5 cutaneous malignant melanoma, 3.1 % squamous cell carcinoma in situ, 0,9 

% cutaneous malignant melanoma in situ and 1,9 % mixter carcinoma. Of the patients with 

skin cancer confirmed histologically, 86,2 % of urban area and 98,2 % of rural area were 



ploughmen. The ethnic origin pomeranu/gcrman appcars with important perceiltages being 

92,5 paternal and 91,1 maternal. A high percentage of 85,6% is presented in the city with 

type of skin 1 and 2; Among other important variable, the beginning of the farming activity 

has a high percentage of 88,2 in between kids on their nine years of age up to 15 years old; 

Conclusion: The skin cancer screening as experience in Espírito Santo State revealed 

effective as strategy of secondary prevention, or either, in the precocious diagnosis of the 

cases each year, by its high degree of clinicai achievements (82,4 %) and its effect 

treatment of the injuries of skin cancer and having as previous stage the diagnosis and 

treatment of pre-skin cancer injuries. The prevention of the cases occurrences, inc1uding 

recommendation of the dai1y ultraviolet minimum "eritematosa" dose and public 

awareness, as also a children and teenagers counseling program in the local area of health 

and education for solar protection. 

Descriptors: skin cancer screening, pomeranos ploughmen, solar protection. 
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I-INTRODUÇÃO 

o câncer de pele é o que incide mais no Brasil devido ao aparecimento freqüente 

de casos de câncer de pele não melanoma. Segundo estimativa do Instituto Nacional 

do Câncer (INCA), no ano de 2003 seriam diagnosticados 82.000 novos casos de 

câncer de pele não melanoma em brasileiros resultando em 1.125 óbitos no mesmo 

período. 

o câncer de pele melanoma, tipo grave devido à alta possibilidade de metástase e 

elevada mortalidade, representa 4 % dos tipos de câncer de pele. A exposição a 

determinados fatores ambientais e a determinação genética de uma população são 

fatores de risco ao aparecimento de câncer de pele. A exposição excessiva à radiação 

ultravioleta é o principal carcinogênico para câncer de pele (LIMA e SANTOS 

2004). 

O Espírito Santo teve estimado, pelo INCA, 1150 casos de câncer de pele não 

melanoma e 90 casos de câncer de pele melanoma em 2003 (INCA 2003). 

Favorecendo ao citado acima, o Estado tem na sua colonização imigrantes 

pomeranos, alemães, italianos, dentre muitos de origem européia, tendo na sua 

constituição física pele clara, sensível à radiação solar, e um número considerável de 

lavradores expostos ao sol, por longo período diário, o que torna o câncer de pele 

importante nas políticas públicas. 

Além de conhecer os fatores de riscos para medidas de prevenção, tem-se que 

trabalhar com registros de informações, utilizando-se o número real de casos 

existentes já que estimativas não são fidedignas para um estudo de uma determinada 

população. 
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Assim, o Ministério da Saúde reconhecendo o câncer e sua importância 

epidemiológica, em 1999 implanta no Brasil um Sistema de Avaliação e Vigilância 

do Câncer e Seus Fatores de Risco, estimulando os estados a conduzirem esse 

processo. A coordenação nacional é exercida pelo Instituto Nacional do Câncer 

(INCA). A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (SES-ES) tem uma 

coordenação estadual do referido Programa. 

As principais ações estão voltadas para a prevenção primária da doença, no 

intuito de evitar ou diminuir a exposição aos fatores de risco ambientais visto que 

não se dispõe ainda de meios científicos para mudar a ocorrência do aparecimento do 

câncer geneticamente determinado. O tabagismo é um fator de risco com programa 

de controle bem estruturado e com estratégias bem conhecidas. Esse gerou modelo 

como programa de vigilância epidemiológica. O Ministério da Saúde/INCA e as 

Secretarias Estaduais de Saúde implantaram o programa de controle do tabagismo e 

prevenção primária de câncer respaldados na magnitude desse problema, que é 

traduzida por uma prevalência de 30,6 milhões de fumantes no país, programa este 

com difusão municipal. Outros fatores de risco para cânceres importantes são o 

consumo excessivo do álcool, a exposição a irradiações, entre essas a solar, dieta 

inadequada, substâncias químicas oriundas da exposição ocupacional, 

comportamentos sexuais de risco, aumentando a chance de exposição a vírus 

carcinogênicos sexualmente transmissíveis, uso de medicamentos como estrogênio 

(há controvérsias) e fatores reprodutivos com alterações hormonais (INCA 1998). 

Para a implantação de um Programa de Epidemiologia e Vigilância do Câncer, 

principalmente no âmbito estadual, tem-se que construir um sistema de informação 

capaz de gerar tomada de decisões pela análise e disseminação de informações sobre 

câncer. As principais fontes de dados de incidência são os Registros de Câncer de 

Base Populacional (RCBP) e os Registros de Câncer de Base Hospitalar (RCH), em 

relação a dados de mortalidade têm-se o Sistema de Mortalidade (SIM) e os 

Inquéritos Populacionais em relação a dados de prevalência de um fator de risco, 

todos inseridos na SES-ES. 
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A prevenção e controle do câncer de pele estão estruturalmente localizados na 

Coordenação Estadual de Epidemiologia e Avaliação do Câncer da SES-ES. Como o 

câncer de pele não é de notificação compulsória não se dispõe de um banco de dados 

específico. Atualmente trabalha-se com os dados das fichas clínico-epidemiológicas 

do "Programa de Assistência Dermatológica aos Lavradores Pomeranos no Interior 

do Estado do Espírito Santo". Este programa é desenvolvido em municípios do 

interior do estado desde o ano de 1987, uma iniciativa do médico dermatologista 

Prof. Dr.Carlos Cley Coelho, professor da Universidade Federal do Espírito Santo e 

do agente de saúde Arlindo Lagass da Associação Albergue Martin Lutero. 

COELHO (2002) relata que foi a reportagem do jornalista capixaba Rogério 

Medeiros, do câncer de pele nos pomeranos e o desmatamento no Espírito Santo, o 

despertar sobre um problema que aparentemente não ocorria, pois quase nenhum 

pomerano era visto no ambulatório de dermatologia do Hospital Universitário Dr. 

Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM) da Universidade Federal do Espírito Santo 

antes do ano de 1986. A partir deste ano relata que se surpreendeu ao deparar com 

grande número de imigrantes pomeranos trazidos ao ambulatório por um agente de 

saúde que falava o português por eles. As lideranças da Igreja Luterana resolveram 

construir um albergue para facilitar a vinda dos pomeranos do interior para Vitória e 

agendar consultas médicas em hospitais públicos, principalmente no HUCAM, 

devido aos altos preços das consultas particulares. Descreve, ainda, que quase não se 

fazia nada pelos pacientes que chegavam no seu ambulatório de dermatologia, pois o 

câncer de pele estava em estado bem avançado, resultando no encaminhamento ao 

Hospital Santa Rita de Cássia, hospital estadual de alta complexidade, para 

tratamento mais adequado. Porém nem sempre conseguiam atendimento e voltavam 

para o interior numa situação mais grave. Diante dessa situação, o Prof. Dr. Carlos 

Cley Coelho, segundo seu próprio relato, propõe a Pr6-Reitoria de Extensão da 

Universidade Federal do Espírito Santo um projeto para diminuir o alto índice de 

câncer de pele nos pomeranos com um trabalho de educação preventiva nas 

comunidades do interior. Iniciou, com dez alunos da Universidade Federal do 

Espírito Santo, as viagens para vinte municípios do interior, dentre eles, as de Santa 

Maria de Jetibá, Laranja da Terra, Afonso Cláudio, Itaguaçu, Itarana, Baixo Guandu 
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expectativa de vida, considerando a possível vulnerabilidade à sobrevida pelo câncer 

melanoma. 

Com o olhar também na organização de serviços de saúde percebe-se que a 

média e alta complexidade da atenção oncológica no Estado deverão ser 

contempladas em consonância com o Plano Diretor de Regionalização do Espírito 

Santo (PDR-ES), definindo as referências por microrregiões de saúde principalmente 

até a mais complexa em oferta de diagnóstico e tratamento, referências estadual. 

Assim, algumas considerações devem ser indagadas: 

1. Como fica o "Programa de Assistência Dermatológica aos Lavradores Pomeranos 

no Interior do Estado do Espírito Santo" neste novo desenho da rede de atenção 

oncológica do SUS-ES, diferenciando o seu papel com de competência municipal? 2. 

E como será o desenho do fluxo de atendimento do paciente com suspeita de câncer 

de pele? 3. Como o Estado e os municípios tratarão grupos especiais ou de risco de 

certa patologia? 

Propõe-se que as informações contidas nas fichas clínico-epidemiológicas sejam 

instrumentos utilizados pelos médicos da atenção primária para conhecimento 

daquela comunidade no seguimento de casos ou mesmo para avaliação dos serviços 

municipais no enfretamento do problema identificado. A implantação de prontuário 

médico compartilhado é uma forma de proposta para que as informações das 

consultas especializadas cheguem aos médicos da atenção primária e aos pacientes. 

Ainda convive-se com situações em que o paciente não tem retorno do resultado 

histopatológico, não podendo afirmar que câncer de pele está na sua história 

pregressa. O mecanismo de interação entre os especialistas e os médicos da atenção 

primária, deverá incluir o fluxo da resposta do diagnóstico histopatológico. 

O desenho da rede de atenção oncológica prevê fluxos bem definidos e garantia 

de encaminhamento do nível de atenção primária até os Centros de Alta 

Complexidade em Oncologia (CACON). 
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prevenir a incidência de câncer de pele, comum nessa população, freqüentemente 

submetida à intensa radiação solar, em virtude de seu trabalho essencialmente 

agrícola. Foram assinados onze convênios com cada município, inclusive com o 

município de Santa Maria de Jetibá, mantendo sua classificação entre os municípios 

prioritários para a prevenção e controle do câncer de pele (ANEXO 1). 

No mês de junho do ano de 2003, a Secretaria Estadual de Saúde renovou, por 

mais cinco anos, o convênio para efetivação do "Programa de Assistência 

Dermatológica aos Lavradores Pomeranos no Interior do Estado do Espírito Santo", 

precisamente em 11 municípios, em parceria com a Associação Albergue Martin 

Lutero, Universidade Federal do Espírito Santo e com as Secretarias Municipais de 

Saúde aonde ocorrem os atendimentos (ANEXO 2). 

O programa faz uma visita anual por localidade em finais de semana, cumprindo 

uma carga horária de oito horas no sábado e quatro horas no domingo. Há um 

cronograma anual para viabilizar a divulgação da presença da equipe do programa à 

população feita pelas paróquias luteranas locais e secretarias municipais de saúde e 

contando, às vezes, com deslocamento de pessoas dos distritos vizinhos através de 

ônibus fretado por essas instituições. Como a demanda é espontânea, ocorre, em 

algumas viagens, um número excessivo de consultas aos pacientes, fazendo a equipe 

trabalhar mais do que as horas previstas. 

São essas as localidades cobertas pelo programa: 

l-Distrito de Palmeira de Santa Joana localizado no município de Itaguaçu; 

2- Sede do município de Itarana; 

3- Distrito de Lagoa Serra Pelada localizado no município de Afonso Cláudio; 

4- Sede do município de Vila Valério; 
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5- Distrito de Crisciúma localizado no município de Laranja da Terra; 

6-Distrito de Garrafão e na sede do município de Santa Maria de Jetibá; 

7- Sede do município de Baixo Guandu; 

8- Sede do município de Vila Pavão; 

9- Distrito de Laginha de Pancas localizado no município de Pancas; 

10- Distrito de Paraju e na sede do município de Domingos Martins; 

11- Sede do município de São Roque do Canaã. 

ROCHA (2002) descreve como é a atuação do Programa do nos dias de 

atendimento no interior do Estado que se inicia aos sábados a 8h30 com uma média 

de vinte estudantes de medicina da Universidade Federal de Medicina do Espírito 

Santo (UFES), disponibilizados em mesas individualizadas na sala destinada à 

consulta clínica. É o primeiro contato com a queixa do paciente. Após escreverem o 

histórico do paciente no prontuário da unidade de saúde ou do arquivo local do 

programa, examinam toda extensão do tegumento cutâneo sendo sempre valorizado 

os locais de maior exposição solar. Há um rastreamento das lesões névicas sugestivas 

de melanoma e das lesões pré-cancerígenas com o levantamento da hipótese 

diagnóstica clínica realizada pelo estudante. Como o programa é de extensão 

universitária, todos pacientes examinados pelos estudantes serão encaminhados para 

um dos três dermatologistas que irá falar do quadro dermatológico do paciente, 

ensinando sinais e sintomas de qualquer lesão ali surgida, firmando assim o 

diagnóstico clínico e a conduta terapêutica a ser seguida pelo acadêmico de 

medicina. É o momento de aprendizagem e da elucidação diagnóstica. 



7 

Nestas comunidades durante os dois dias de trabalho, o programa atende por 

localidade uma média de 400 pacientes sendo que aproximadamente 10% das 

dermatoses têm o diagnóstico clínico de câncer de pele. 

Todo o diagnóstico de câncer de pele é encaminhado para a sala de cirurgia, 

anexa a sala do atendimento clínico, composta em média por 10 estudantes de 

medicina que já passaram pela cadeira de cirurgia da UFES. Após avaliação 

cirúrgica, realizada por um dos dois cirurgiões da equipe do programa, ocorre a 

exerése da lesão com a hipótese clínica de câncer de pele. É o momento da cura, 

onde se destaca a resolutividade deste programa de rastreamento: diagnóstico feito 

com cirurgia realizada. Exceções ocorrem, pois alguns pacientes podem possuir 

lesões que mereçam encaminhamento para centros mais especializados devido ao 

tamanho da lesão ou mesmo a possível gravidade clínica de necessidade de 

radioterapia. Toda lesão retirada cirurgicamente é encaminhada para exame 

histopatológico no Hospital Universitário Dr. Antônio Cassiano de Moraes 

(HUCAM) para a confirmação do caso de câncer de pele. 

Continuando ROCHA (2002), ressalta o preenchimento de uma ficha clínico

epidemiológica para todo paciente com o diagnóstico clínico de câncer de pele, antes 

do seu encaminhamento para a cirurgia. Esta ficha é resultado da avaliação realizada 

por uma médica sanitarista e uma enfermeira que destaca principalmente o estilo de 

vida, a etnia, a principal atividade desenvolvida pelo paciente e sua história familiar 

de câncer de pele ou /e outros cânceres que não pele. Neste momento enfatiza-se a 

prevenção do câncer de pele para o paciente e toda sua família. 

A ficha clínico-epidemiológica foi implantada em 1996 para o levantamento de 

variáveis importantes como hábitos de determinada população vulnerável ao 

aparecimento de casos de câncer de pele. A SES-ES foi assessorada pela Prot'. Lygia 

Busch Iversson da Universidade de São Paulo (USP). 

A SES-ES planilhou todas as informações da ficha clínica adotada anteriormente 

pelo programa, ou seja, do período de 1990 a 1995. Foi organizada equipe para a 
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coleta dessas informações sob a supervisão de duas médicas sanitaristas. 

Posteriormente, com a coordenação da Dra. Elizabete Santos Madeira, houve uma 

computação geral dos dados destes pacientes atendidos no período de 1990 a 1995 

bem como a consolidação dos dados da ficha clínico-epidemiológica dos anos de 

1996 e 1997. Porém como os resultados histopatológicos não foram todos acessados, 

houve prejuízo em não se divulgar isoladamente as informações sobre os hábitos 

destas comunidades. 

Atualmente, a SES-ES vem trabalhando na consolidação dos dados de câncer de 

pele deste referido programa para um estudo descritivo do câncer de pele no Estado 

até o ano de 2003, a partir do ano de 1997 quando houve uma maior adesão à 

implantação da ficha clínico -epidemiológica. 

A implantação de fichas clínico-epidemiológicas no "Programa de Assistência 

Dermatológica aos Lavradores Pomeranos de Câncer no Interior do estado do 

Espírito Santo" permite conhecer qual o tipo de câncer de pele que mais incide 

naquela determinada população e sua freqüência por faixa etária e sexo. Além disso, 

leva a conhecer seus hábitos, suas atividades profissionais, sua descendência familiar 

e sua história pregressa familiar em relação ao câncer. Presume-se que todas estas 

informações contidas nas fichas clínico-epidemiológicas são de muito valor aos 

municípios, na avaliação das condições de saúde local, sendo efetivo na intervenção 

para interrupção de determinantes de uma certa doença. 

A Prof"a Lygia sugeriu que a SES-ES deveria propor, às autoridades municipais e 

à própria comunidade pomerana, intervenções locais para mudança de hábitos 

principalmente ao referente ao trabalho na lavoura em lugares descobertos, expostos 

ao sol por longas horas diárias. O que se conseguiu foi introduzir além das respostas 

às perguntas sobre os fatores de risco e seus cuidados diários na lavoura as 

recomendações sobre o uso de chapéu de abas largas, camisa com manga, calça 

comprida e uso de protetor solar se a condição financeira permitisse. A SES-ES 

distribuiu protetores solares, por um período aproximadamente de dois anos, à 

população coberta pelo programa de assistência dermatológica e por intermédio do 
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Programa Estadual Saber Saúde esteve nas escolas municipais, educando alunos 

sobre os fatores de risco para câncer, nos anos de 2003 e 2004, em que os folders 

com o slogan "Excesso só se for de Proteção" enfatizam os cuidados com a 

exposição solar, seus horários mais apropriados e os principais sinais na pele que 

podem vir a ser um caso de câncer de pele. 

No ano de 2004 a SES-ES, com financiamento do Ministério da Saúde/INCA, 

confeccionou bonés legionários e está fazendo a distribuição em todos os locais de 

atendimento do "Programa de Assistência Dermatológica aos Lavradores Pomeranos 

no Interior do Estado do Espírito Santo" e estimulando as comunidades a 

reproduzirem essa confecção, bem como distribuindo folders educativos. 

Em relação às informações colhidas nas fichas clínico-epidemiológicas, o Prof. 

Dr. Carlos Cley Coelho, sentindo a demora da construção do banco de dados da SES

ES, solicitou a Prof' Eliane Zandonade da Universidade Federal do Espírito Santo 

análises estatísticas das uma amostra destas fichas (não se tem relato do método de 

amostragem utilizado) e dos resultados histopatológicos dos pacientes atendidos no 

interior pelo programa, resultando em três relatórios: 

1. No relatório de Análise Estatística para um estudo descritivo sobre o câncer de 

pele ZANDONADE (2000), analisou estatisticamente 824 fichas clínico

epidemiológicas de 12 postos de atendimento do programa de rastreamento 

(Marechal Floriano, Palmeira de Santa Joana, Lagoa Serra Pelada, Vila Valério, 

Crisciúma, Alto Jatiboca, Garrafão, Baixo Guandu, Vila Pavão, Santa Maria de 

Jetibá, Lajinha de Pancas e Domingos Martins) no período de 1996 a 1998. As 

variáveis estudadas foram tipo histopatológico, sexo e sítio da lesão. Foi observado 

que Palmeira de Santa Joana é a localidade de maior número de casos de câncer de 

pele neste período. Foram 117 casos equivalente a 14,2% do total estudado. Santa 

Maria de Jetibá teve 76 casos atendidos, ou seja, 9,2% da amostra. A localidade de 

Garrafão que pertence também ao município de Santa Maria de Jetibá foi computado 

separadamente tendo uma freqüência de 56 casos no mesmo período, o que pode 

distorcer um posterior estudo descritivo. Encontrado também nesta análise estatística 
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que o posto de Santa Maria de Jetibá foi o que apresentou o maior número de lesão 

do tipo carcinoma espinocelular, equivalente a 17,70% no ano de 1998. Somados os 

dois postos que estão localizados no município de Santa Maria de Jetibá têm-se 132 

casos de câncer de pele neste período de estudo o que pode levar a suspeita de que 

Santa Maria de Jetibá tem o câncer de pele como uma doença importante se 

comparada com os demais municípios do Estado, incluídos no programa de 

assistência dermatológica. 

2. Neste mesmo ano de 2000, na mesma data de 30 de agosto, a Pror. Eliana 

Zandonade apresenta outro relatório de análise estatística para um estudo descritivo 

sobre o câncer de pele melanoma ao Prof. Dr.Carlos Cley Coelho solicitante do 

referido estudo. São estudados os mesmos postos de atendimento do estudo anterior, 

no mesmo período com uma amostra agora de 1097 fichas clínico-epidemiológicas. 

É demonstrado que o maior número de casos ocorreu no ano de 1998. Foram 15 

casos de melanoma equivalente a 39,5% do total estudado (38 casos). O maior 

número de casos de melanoma ocorreu em Santa Maria de Jetibá e Vila Pavão com 

seis casos em cada posto. 

3. Mais um relatório estatístico é solicitado pelo Prof. Dr.Carlos Cley Coelho la 

Prof.· Eliane Zandonade para analisar 1097 fichas clínico-epidemiológicas nestes 

mesmo postos de atendimento para identificação dos casos de câncer não melanoma 

(CBC) neste mesmo período. Foi demonstrado que 647 casos foram de CBC relativo 

a 38,2% da amostra. Santa Maria de Jetibá apresentou 52 casos de CBC equivalente 

a 8,0% deste total. Mais uma vez foi computado separadamente os casos ocorridos 

em Garrafão que teve 47 casos de CBC, ou seja, 7,3 % dos casos. Palmeira de Santa 

Joana, distrito do município de Itaguaçu, apresentou 96 casos de CBC representando 

14,8% do total dos CBC. O total de número de casos no município de Santa Maria de 

Jetibá é de 99 casos de CBC somando-se o número de casos da sede do município e 

de Garrafão. Assim visualiza-se que Santa Maria de Jetibá é um município 

importante em número de casos de CBC. 
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Recentemente, no ano de 2004, a SES-ES participou de uma assessoria do 

Ministério da Saúde em que técnicos do INCA e da SES-ES iniciaram uma avaliação 

da assistência oncológica no estado e com base na epidemiologia priorizaram cinco 

cânceres para estudo imediato de uma rede de atenção à saúde, resolutiva em todos 

os níveis do Sistema Único de Saúde (SUS) sendo que mais uma vez o câncer de 

pele é reconhecido como problema de saúde pública na população espírito-santense, 

junto aos cânceres de colo, mama, pulmão, próstata e estômago. Esta decisão 

mobilizou técnicos da Coordenação Estadual de Avaliação e Epidemiologia do 

Câncer e Seus Fatores de Risco, do Núcleo Estadual de Epidemiologia, da 

Coordenadoria de Controle e Avaliação e Coordenação Estadual da Atenção 

Primária da SES-ES, refletindo em uma análise conjunta da epidemiologia e da 

prestação de serviços. 

No primeiro momento de diagnóstico desta rede, percebeu-se que a sua 

organização inicia-se na atenção primária, para solucionar a dificuldade do acesso, 

devolvendo à população a integralidade na assistência. O município aparece como 

local de extrema importância como acesso de determinada população à atenção a 

saúde para redução da morbi-mortalidade. 

De acordo com Taylor (1995) citado por STARFIELD (2002, p.552), a 

experiência em países desenvolvidos e em desenvolvimento indica que a mudança 

contínua de comportamento é melhor promovida pela participação da famI1ia e da 

comunidade, do que pela abordagem usual que estimula a dependência, dizendo às 

pessoas o que é de seu maior interesse. 

Diante do levantamento de hábitos na população atendida pelo "Programa de 

Assistência Dermatológica aos Lavradores Pomeranos no Interior do Estado do 

Espírito Santo", que traduzem fatores de risco importantes no aparecimento de casos, 

este trabalho propõe intervenções culturalmente aceitas, levando em conta que a 

comunidade é agente ativo nesta proposta. 
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Em 1996, com a implantação das fichas clínicas-epidemiológicas no programa, 

os técnicos da SES-ES realizaram entrevistas com pessoas destas comunidades, 

conscientes da importância das informações na caracterização populacional. Porém, 

as fitas com as gravações desapareceram. Tal fato leva-se à percepção que naquela 

época não existia um consenso para este estudo da comunidade pomerana. 

Sente-se que, atualmente, os técnicos com formação em saúde pública ganharam 

espaço no programa e que existe a possibilidade de melhor direcionamento deste 

estudo, principalmente porque a coordenação da Associação Albergue Martin Lutero, 

também adquire uma nova postura na sua inserção com a equipe técnica do 

programa. Esse não pode ser mais um programa somente de assistência 

dermatológica, em que diagnóstico clínico e tratamento cirúrgico se bastam. Por isso, 

a equIpe técnica sentiu necessidade de reforçar um nome para o programa que 

refletisse mais o seu principal objetivo que é de rastrear câncer de pele no 

atendimento dermatológico a uma população sob risco e em 2004, mesmo com um 

convênio oficializando, mais uma vez, o nome de "Programa de Assistência 

Dermatológica aos Lavradores Pomeranos no Interior do Estado do Espírito Santo" 

começa a incorporar no seu dia a dia o nome de "Programa de Rastreamento de 

Câncer de Pele nos Lavradores Pomeranos do Interior do Espírito Santo" que melhor 

condiz com o objetivo de diagnosticar precocemente câncer de pele. 

Propõe-se neste trabalho uma atenção mais integral ao paciente, aqui identificada 

como medidas preventivas adequadas a um grupo de risco, como: 

1. Educação em saúde nas escolas públicas com divulgação ampla das medidas de 

proteção ao sol às crianças, futuros lavradores, para impedimento do efeito 

cumulativo do sol. 

2. Educação em saúde aos adultos principalmente ao aparecimento de lesões pré

cancerígenas ou mesmo sinais do câncer de pele, para detecção precoce de casos, 

seja pela alta incidência do carcinoma basocelular ou pela letalidade do melanoma 

maligno. 

3. A inserção na comunidade para conhecer melhor a condição de vida dos 

pomeranos resultando em mudanças de seus hábitos para reflexo na qualidade e 
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expectativa de vida, considerando a possível vulnerabilidade à sobrevida pelo câncer 

melanoma. 

Com o olhar também na organização de serviços de saúde percebe-se que a 

média e alta complexidade da atenção oncológica no Estado deverão ser 

contempladas em consonância com o Plano Diretor de Regionalização do Espírito 

Santo (PDR-ES), definindo as referências por microrregiões de saúde principalmente 

até a mais complexa em oferta de diagnóstico e tratamento, referências estadual. 

Assim, algumas considerações devem ser indagadas: 

1. Como fica o "Programa de Assistência Dermatológica aos Lavradores Pomeranos 

no Interior do Estado do Espírito Santo" neste novo desenho da rede de atenção 

oncológica do SUS-ES, diferenciando o seu papel com de competência municipal? 2. 

E como será o desenho do fluxo de atendimento do paciente com suspeita de câncer 

de pele? 3. Como o Estado e os municípios tratarão grupos especiais ou de risco de 

certa patologia? 

Propõe-se que as informações contidas nas fichas clínico-epidemiológicas sejam 

instrumentos utilizados pelos médicos da atenção primária para conhecimento 

daquela comunidade no seguimento de casos ou mesmo para avaliação dos serviços 

municipais no enfretamento do problema identificado. A implantação de prontuário 

médico compartilhado é uma forma de proposta para que as informações das 

consultas especializadas cheguem aos médicos da atenção primária e aos pacientes. 

Ainda convive-se com situações em que o paciente não tem retorno do resultado 

histopatológico, não podendo afirmar que câncer de pele está na sua história 

pregressa. O mecanismo de interação entre os especialistas e os médicos da atenção 

primária, deverá incluir o fluxo da resposta do diagnóstico histopatológico. 

O desenho da rede de atenção oncológica prevê fluxos bem definidos e garantia 

de encaminhamento do nível de atenção primária até os Centros de Alta 

Complexidade em Oncologia (CACON). 
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Atualmente alguns municípios do Estado contratam especialistas, no caso 

dermatologistas, para o atendimento de pacientes abrangendo às vezes mais dois 

municípios, numa forma de consórcio, para resolução de problemas de saúde 

idênticos ou semelhantes. Ao concluir-se o levantamento do número de casos de 

melanoma ocorridos no Espírito Santo decorrente ao diagnóstico realizado pelo 

"Programa de Assistência Dermatológica aos Lavradores Pomeranos no Interior do 

Estado do Espírito Santo", no período de 1989 a 2002, contatou-se que o número foi 

reduzido significantemente, chegando a nenhum diagnóstico no ano 2000 o que 

levou uma dedução, ainda sem uma análise epidemiológica, que estes especialistas 

estariam realizando o diagnóstico de pacientes nestas áreas consideradas de risco. 

Isto refletiu que não se partilha as informações, e que não foi considerado o 

monitoramento do aparecimento do melanoma como importante em intervenções 

para melhora da expectativa de vida. Falta a SES-ES regular o Sistema de 

Informações de Saúde, conhecendo todas as fontes de dados sobre qualquer doença 

ou agravo. Neste caso, falta a pesquisa em hospitais de referência estadual em 

oncologia, como é o Hospital Santa Rita de Cássia, visto que o Registro Hospitalar 

de Câncer não está trabalhando com os dados de 2004. Também, falta a parceria com 

o Grupo Brasileiro Multidisciplinar e Multicêntrico para o do Melanoma (GBM), 

para cruzamento de dados e fontes. 

Com a implantação do PDR-ES, a organização de serviços de saúde se dará de 

forma microrregionalizada. Os Centros Regionais de Especialização irão responder a 

organização de serviços para um conjunto de municípios que formam determinada 

microrregião, mantendo-se algumas referências estaduais, como o Centro Estadual de 

Dermatologia Sanitária. 

Mantendo a epidemiologia como base para qualquer análise em saúde, a SES-ES 

reconhece que pomeranos constituem grupos vulneráveis ao câncer de pele e para 

manter a eqüidade, continuará investindo nas localidades municipais com populações 

pomeranas prevalentes. 
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Por toda descrição estatística (ZANDONADE, 2000), Santa Maria de Jetibá 

apresenta maiores números absolutos de câncer de pele não melanoma e melonama 

dentre os municípios acompanhados pelo "Programa de Assistência Dermatológica 

aos Lavradores Pomeranos no Interior do Estado do Espírito Santo". 

Além do exposto, Santa Maria de Jetibá é um município com população na sua 

quase totalidade toda pomerana e lavradora, o que permitiu um estudo descritivo 

mais aprimorado sobre a ocorrência de câncer de pele num grupo de risco. 
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lI-REVISÃO DA LITERATURA: 

1-0 câncer no Mundo e no Brasil 

Nas últimas décadas, o câncer vem sendo considerado mundialmente um 

problema de saúde pública, com freqüência se mantendo em ascensão, sendo a 

segunda causa de óbito por doença no Brasil, só ultrapassado pelas doenças 

cardiovasculares, com exceção da região sul do Brasil onde as causas externas são a 

segunda causa de óbitos. A progressiva ascensão da mortalidade por doenças 

crônico-degenerativa tem como um dos fatores o envelhecimento da população 

ocasionando uma exposição ambiental mais prolongada que contribui com a 

carcinogênese. O Ministério da Saúde (M. S) estimou para o ano de 2000, 284.205 

casos novos de câncer no Brasil sendo que desses 113.959 chegariam ao óbito. Foi 

estimado que o câncer de pulmão (12,61/100.000) seria a primeira causa de morte 

por câncer no sexo masculino, seguido por câncer de estômago (8,66/1 00.000), da 

próstata (8,34/100.000) e do esôfago (4,83/100.000). No sexo feminino o câncer de 

mama (9,78/100.000) foi a principal causa de morte por câncer. O óbito por câncer 

de pulmão (4,97/100.000), por colo de útero (4,25/100.000), por estômago 

(4,24/100.000) e por cólon e reto (4,24/100.000) seguiram em importância de causa 

de óbito no sexo feminino (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2000). 

Enquanto estimativa de casos novos para o ano 2000, no Brasil, o sexo masculino 

apresentou o câncer de pele não melanoma como a primeira causa em incidência 

(26,81/100.000), seguido do câncer de próstata (18,14/100.000), pulmão 

(17,691100.000) e estômago (16,76/100.000). Já no sexo feminino, o câncer de 

mama, com uma taxa de incidência de 33,58 casos novos por 100.000 habitantes foi 

a principal causa estimada para acometimento, seguido pelo câncer de pele não 

melanoma (24,17/100.000), colo de útero (20,48/100.000) e estômago (7,3/100.000) 

(MINISTÉRIO DA SAÚPE 2000). 
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Ao trabalhar a estimativa do número de casos de câncer para o ano de 2003, o 

Ministério da Saúde previu 402.190 casos novos com 126.960 óbitos em todo o 

Brasil, um aumento significativo em três anos, em que pese não se trabalhar com 

informações precisas e mais fidedignas de um sistema de mortalidade, base para as 

referidas estimativas. 

Verificam-se estimativas para o Brasil em 2003, diferenciando pouco do ano de 

2000. Foi estimado para o câncer de pulmão (13,00/100000) colocando-o como 

primeira causa de óbito no sexo masculino, seguido do câncer de próstata 

(9,47/100000), estômago (8,45/100000), esôfago (4,97/100000) e cólon e reto 

(4,241100000). No sexo feminino o câncer de mama foi mantido como a primeira 

causa de morte (10,401100000), seguido pelo câncer de pulmão (5,45/100000), cólon 

e reto (4,731100000), colo do útero (4,58/100000) e estômago (4,271100000) 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE 2003). 

Um informe mundial sobre câncer realizada em Genebra no ano de 2003, 

demonstra que poderá haver um aumento de 50% na incidência do câncer no mundo, 

representado por 15 milhões de casos novos no ano 2020 (OMS 2003). Esses dados 

reforçam a importância de medidas para melhoria da qualidade de vida para evitar, 

por exemplo, os 6,2 milhões de mortes por tumores malignos ocorridos no mundo em 

2000. Este informe encontra-se num manual de 351 páginas publicado pelo Centro 

Internacional de Investigações sobre o câncer (CIIC), centro este que faz parte da 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Nele, encontram-se, ainda, descrições acerca 

da incidência mundial e as causas do câncer, os principais tipos de tumores malignos, 

a detecção precoce e seu tratamento, além de propor medidas de saúde pública para a 

redução da morbidade e mortalidade do câncer, que se concentram na redução do 

consumo de tabaco, no regime alimentar e modos de vida saudáveis e implementação 

de programas de detecção precoce. 

No mundo, entre os cinco cânceres mais comuns, com exceção do câncer de pele 

não melanoma, o de maior incidência, destacam-se os de pulmão, colon e reto, mais 

estômago, tanto nos homens como nas mulheres, sendo que os cânceres de pulmão e 
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estômago são mais comuns nos homens e nas mulheres prevalecem os de mama e 

câncer cervical (WORLD HEALTH ORGANIZATION 2004). 

Nos Estados Unidos (EUA), câncer é a segunda causa de morte, sendo que em 

2002 foi estimado que mais de 550.000 iriam a óbito o que significa que 1.500 óbitos 

por dia por esta doença de um total de 1.2 milhões de casos novos. Todas as raças 

são atingidas pela doença, mas a raça negra é a que mais contribui para a taxa de 

mortalidade por câncer por todos os tipos (CDC 2002). 

Numa análise de tendência dos principais cânceres que levam a óbito no Estados 

Unidos, no período de 1990 a 2000, categorizada por estado, sexo e raça/etnia 

STEW ART et. al (2004) verifica-se que houve um declínio, na mortalidade por 

câncer, mais expressivo no período de 1994-1998, sendo em homens (-1.8% I ano) e 

em mulheres (-1.3%1 ano) de todas as raças, com estabilização no período de 1998-

2000 em homens e mulheres de todas as raças. Constataram que no período entre 

1990-2000, a mortalidade por todos os tipos de câncer declinou entre homens negros 

(-2.0% I ano) e mulheres negras (-0.6% I ano) e algumas outras raças. Este declínio 

ocorreu mais cedo, em meados de 1990, nos homens brancos (-1.7% I ano) e nas 

mulheres brancas (-1.3% I ano). Porém, no período de 1998 a 2000, houve um 

aumento da mortalidade por câncer, nas mulheres com percentual ao ano de 0.3. Os 

autores identificaram que houve um decréscimo na mortalidade por tipo de câncer 

que foi de (- 1.7 % lano) por câncer de pulmão e brônquios entre os homens; de (-2.0 

% I ano) no câncer de colon e reto em homens e (-1.7% lano) em mulheres e com 

decréscimo de câncer de próstata de (-2.6% lano) e câncer de mama feminina de (-

2.3% lano). O incremento da mortalidade de câncer em mulheres, no período de 

1990 a 2000, ocorreu devido ao câncer de pulmão e brônquios. 

No Brasil, a taxa de mortalidade das cinco principais localizações primárias mais 

freqüentes, ajustadas por idade pela população mundial, por 100.000 homens, entre 

1979 e 1999, mostra que a mortalidade por câncer de pulmão é a de maior ocorrência 

em 1999, demonstrando uma ascendência no peliodo. Nas mulheres, a mortalidade 

por câncer, também ajustada e no mesmo período tem a mortalidade por câncer de 
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mama como a de maior ocorrência, em ascendência. com taxa um pouco acima de 8 

óbitos por câncer de mama /I 00.000 mulheres em 1979, chegando a uma taxa um 

pouco abaixo 12 óbitos por câncer de mama /100000 mulheres em 1999. Mesmo 

assim, a mortalidade por câncer de pulmão ascende do ano de 1979 para o ano de 

1999, indo de uma taxa de mortalidade por câncer de pulmão de quase 4 óbitos por 

câncer de pulmãolloo.Ooo mulheres a taxa acima deste valor, respectivamente. Os 

demais tipos de cânceres mais freqüentes para a taxa de mortalidade no Brasil, neste 

período de 1979 a 1999, para o sexo masculino, são a mortalidade por câncer de 

estômago, sendo que há um declínio, mas mantendo-se como segundo tipo de câncer 

no ano de 1999. Em ordem de maior ocorrência segue o de próstata, esôfago e por 

último colon e reto neste mesmo ano. No sexo feminino, os principais cânceres que 

contribuem para a taxa de mortalidade em 1999, ajustadas por idade pela população 

mundial, entre 1979 e 1999, além da mama e pulmão, primeiro e segundo lugares 

respectivamente, são colon e reto, colo de útero e por último, estômago 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE 2004-ATLAS DE MORTALIDADE POR CÂNCER 

NO BRASIL 1997-1999). 

Os neoplasmas ocupam o segundo ou terceiro de causa de óbitos na maioria das 

capitais do Brasil. Dez por cento dos óbitos são causados por neoplasmas, exceto em 

São Paulo, Rio de Janeiro e estados do Sul que apresentam uma porcentagem acima 

da média nacional (LA TORRE 1997). 

Em estudo de tendên.cia da mortalidade por câncer de estômago no Brasil e nas 

capitais brasileiras, para o período de 1977 a 1989, LATORRE (1997) identificou 

uma redução do coeficiente de mortalidade por câncer de estômago (padronizado) de 

10,4 óbitos especifico por 100.000 habitantes em 1978 para 5,2 em 1989 no Brasil. 

Na Região Sudeste, esta diminuição dos coeficientes de mortalidade por câncer 

de estômago padronizado, significou a ocupação no segundo lugar nas causas de 

mortalidade por câncer em todas as capitais, com exceção de Vitória, onde ocupa o 

quinto lugar nesta classificação. 
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No estudo Aspectos Epidemiológicos do Câncer no Município de São Paulo: 

Fatores de Risco, o coeficiente de incidência do câncer de estômago, na cidade de 

São Paulo, foi de 36,6 casos/loo.Ooo habitantes no sexo masculino e 

15,lcasos!loo.ooo habitantes no sexo feminino, no período de 1997-1999, 

considerada intermediária na comparação com países como Canadá que apresenta em 

homens uma incidência de 9,1 casos 1 100.000 habitantes do sexo feminino; Itália

Florença, com 28,4 casos!loo.ooo habitantes e 13,6 casos 1100.000 habitantes, 

respectivamente entre homens e mulheres; Reino Unido apresentando no homem 

13,1 casos 1100.000 habitantes e nas mulheres 4,9 casosl100.ooo habitantes e 

Dinamarca com incidência de 8,2 casos/loo.000 habitantes nos homens e 3,6 casosl 

100.000 habitantes nas mulheres. No Japão-Hiroshima, a incidência do câncer de 

estômago é bem elevado com taxas de 83,1 casos! 100.000 habitantes nos homens e 

35,9 casos! 100.000 habitantes nas mulheres (DEPARTAMENTO DE 

EPIDEMIOLOGIA DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 2003). 

O Espírito Santo apresentou, no gráfico de taxas de mortalidade das 5 

localizações primárias mais freqüe11les em 1999, ajuslmJas por idade pela população 

mundial, por 100.000 homens, entre o período de 1979 e 1999, (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 2004), por ordem de maior ocorrência, pulmão e estômago em primeiro 

lugar, próstata, esôfago e fígado e entre mulheres, mama, colo de útero, pulmão, 

estômago e colon e reto. 

Na distribuição proporcional do total de mortes por câncer, segundo localização 

primária do tumor, em homens, para os períodos entre 1979 e 1983 e entre 1995 e 

1999, constata-se que, no Espírito Santo, a mortalidade por câncer de estômago, no 

período de 1979-1983, representou 24,02% de todos os cânceres, sendo o primeiro 

em ocorrência nos homens seguido de mortalidade por câncer de traquéia, brônquios 

e pulmões, com 12,07 % proporcionalmente, desprezando-se 14,83 % do somatório 

de mortalidade de câncer em outras localizações, seguido com a contribuição de 

7,60% de câncer de esôfago, 6,49 % de câncer de próstata e 5,65 % de câncer de 

fígado, dentre outros. No período de 1996 a 1999, tem-se um declínio significante na 
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mortalidade por câncer de estômago no homem resultando numa contribuição de 

16,14% de todos os cânceres, ou seja, menos 8,05 % do período anterior, mesmo 

assim mantendo-se o primeiro em ocon'ência no mesmo período e sexo. O segundo 

lugar é ocupado mais uma vez com mortalidade por câncer de traquéia, brônquios e 

pulmões, sendo que a proporção aumenta para 14.82 %. Neste período, ocorre uma 

inversão de lugares, sendo que mortalidade por câncer de próstata torna-se o terceiro 

em ocorrência com 10,63 % de todos cânceres e mortalidade por câncer de esôfago 

mesmo tendo um aumento de 0,46%. é levado para o quarto lugar em contribuição 

com um percentual de H,06%. Mortalidade por câncer de fígado diminui em 1,02 % . 

perdendo o quarto lugar para mortalidade por câncer de boca com um percentual de 

5,39 % na distribuição proporcional. (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2004), 

No mesmo estudo, porém, em mulheres, encontra-se uma distribuição 

proporcional por câncer segundo localização primária do tumor, no período de 1979-

1983, numa seqüência de maiores ocorrências, a mortalidade por câncer de estômago 

contribuindo com 11,89 %, a de câncer de mama com 11,20 %, a de câncer de colo 

de útero com 7,57 %, a de traquéia, brônquios e pulmões com 7,04 %, a de colon e 

reto com 5,44 % bem perto do percentual de 5,33 devido à mortalidade por câncer de 

fígado. No período de 1995-1999, o mesmo estudo em mulheres, aponta o aumento 

da mortalidade por câncer de mama (12,81 %) e por colo de útero (10,55 %), com 

um declínio acentuado de 3, 73 % na mortalidade por câncer de estômago comparada 

ao período anterior, ficando com 8,16 % de todos os cânceres e apresentando 

percentual próximo ao ano anterior por câncer de traquéia, brônquios e pulmões 

(7,28 %), seguido por um percentual de 7,09 por mortalidade de câncer de colon e 

reto (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2004). 

2-A Epidemiologia do câncer de pele no mundo e no Brasil 

O câncer de pele é o mais freqüente entre todos os cânceres em todo o mundo, 

principalmente nas populações de raça branca, com expressiva contribuição do 

aumento da incidência do carcinoma basocelular (CBC) nos últimos anos. 
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"Dois estudos realizados no Reino Unido, utilizando a mesma metodologia, feitos 

na mesma região geográfica, com a mesma população e com intervalo de 10 anos 

entre eles, mostraram que a incidência do CBC aumentou de 173,5/100.000 

habitantes/ano para 265,4/100.000 no ano 2000" (Holme et aI. 2000 citado por 

KOPKE e SCHMIDT 2002, p.250). 

Continuando, KOPKE e SCHMIDT (2002, p.250) citam Miller e Weinstock 

(1994) e Ko et. al (1994) quando transcrevem que essa tendência também foi 

detectada nos EUA, em outros locais da Europa e na Austrália, onde a incidência é a 

maior do mundo, da ordem de 726/100.000 habitantes/ano. 

o CBC é relativamente benigno devido o seu poder limitado de metastatização. 

Raro em negros e orientais afeta mais homens que mulheres em qualquer faixa etária. 

Alguns artigos chamam a atenção que o CBC, além da associação da ocorrência 

familiar de outro câncer de pele, tem outros tumores malignos associados numa 

freqüência maior que demais tumores malignos. Um paciente de CBC tem o risco 

cumulativo de 44% de vir a ter outro, significando uma oportunidade 10 vezes maior 

do que o da população em geral. A exposição solar é o fator de risco no CBC, sendo 

questionado esta importância devido a não ocorrência em algumas áreas expostas. 

Queimadura solar parece ser a maior responsável pela incidência do CBC, sendo que 

um estudo demonstrou que a queimadura solar após os 60 anos de idade é importante 

para o aparecimento de carcinomas basocelulares múltiplos. Porém, a presença 

associada de pele clara, sardas antes de 15 anos de idade, olhos azuis e cabelos loiros 

ou ruivos, constitui características fenotípicas importantes a resposta a exposição 

solar (KOPKE e SCHMIDT 2002). 

Foi estimado que um milhão de casos novos de câncer de pele seriam 

diagnosticados, em 2002, na população norte americana (CDC 2003). 

No Brasil, a estimativa do aparecimento de casos novos de câncer de pele não 

melanoma, para o ano de 2003, contribuiu para uma provável taxa de incidência de 

44,84 casos novos por 100.000 habitantes no sexo masculino, mantendo-se alta para 
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o sexo feminino com uma estimativa de 47,80 casos novos por 100.000 habitantes o 

que classifica o câncer de pele o mais incidente de todos. O câncer de pele melanoma 

(mais letal) tem uma pequena incidência no Brasil com estimativa de aparecimento 

de 2.185 casos novos, podendo levar ao óbito 645 casos para o mesmo período. A 

taxa bruta de incidência foi estimada em 2,46 novos casos de câncer de pele 

melanoma por 100.000 habitantes. Outra estimativa foi que a região sudeste do 

Brasil teria 26.040 casos de câncer não melanoma no sexo masculino em todos os 

estados que a compõem, mais 11.600 casos novos nas capitais e 1.430 casos novos 

de melanoma nos estados e 490 casos nas capitais neste mesmo sexo sendo que 340 

iriam a óbito nos estados e 125 também morreriam nas capitais por melanoma em 

2003. No sexo feminino, teve-se a seguinte estimativa: 1510 casos novos melanoma 

nos estados e 535 casos novos nas capitais com 260 casos e óbitos por melanoma 

localizados nos estados e 260 casos nas capitais (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2003). 

Para observação de quanto o câncer de pele aumenta em cada ano, confronta-se a 

estimativa da sua ocorrência em 2001 de 54.460 casos novos de câncer de pele não 

melanoma para ambos os sexos e 2.930 casos novos de câncer melanoma para 

homens e mulheres, totalizando 57.390 casos novos de câncer de pele em 200 1 no 

Brasil, sendo que esta estimativa sobe para 86.525 para o ano 2003 nesse território 

nacional (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2001). 

Importante é o comportamento epidemiológico dos cânceres de pele. Enquanto o 

câncer de pele não melanoma tem uma alta incidência na população, o tipo 

melanoma incide numa baixa freqüência. Quando o enfoque é de quantos desses 

cânceres são letais, o câncer de pele não melanoma tem uma baixa letalidade e o tipo 

de câncer de pele mel ano ma tem uma letal idade alta. 

As maiores taxas de incidência de melanoma cutâneo são encontradas na 

Austrália, sendo de 33,2 casos novos por 100.000 habitantes no sexo masculino e 

25,4 casos novos por 100.000 no sexo feminino. Os EUA têm uma taxa de 

incidência, nos homens de 15,4/100.000 hab. E nas mulheres de 11,6/100.000 hab. A 

Dinamarca apresenta em homens (H) uma taxa de incidência (TI) de 10.5/100.000 
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hab. E 13,4/ 100.000 hab. Nas mulheres (M), seguindo das (TI) do Canadá com 

8,5/100.000 hab. (H) e 7,51100.000 hab. (M), da Itália -Florença com 7,51100.000 

hab. (H) e 9,0/100.000 hab. (M), do Reino Unido com 5,81100.000 hab. (H) e 

7,41100.000 hab. (M) e Colômbia-Cal i com uma (TI) menor de 2,51100.000 hab. (H) 

e 2,7/100.00 hab. (M). Verificam-se, no Brasil, taxas de incidências de 5,31100.000 

hab. (H) em Porto Alegre de 5,1/100.000 hab.(H) em Goiânia e de 4,1/100.000 

hab.( H) em Campinas, muito próximas um das outras. No período de 1997-1999, a 

cidade de São Paulo apresentou uma incidência de 6,7/100.00 hab. (H) e de 

5,9/100.000 hab. (M), contrariamente as taxas de incidência mundial onde em muitos 

países a mulheres detêm as maiores taxas (DEPARTAMENTO DE 

EPIDEMIOLOGIA DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 2003). 

"A incidência e a mortalidade por melanoma cutâneo estão aumentando em 

muitas regiões do mundo. A incidência parece estar dobrando em muitos países, a 

cada 10-15 anos, enquanto a sua mortalidade tem crescido em menor escala" 

(DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DA FACULDADE DE SAÚDE 

PÚBLICA DA UNNERSIDADE DE SÃO PAULO, p.39 2003). 

São diagnosticados por ano na Europa em média 26.100 casos de melanoma em 

homens e 33.300 casos em mulheres (Ferlay et. al 2001 citado por VRIES et. al 

2003, p.l). A taxa padronizada por idade de incidência por 100.000 hab., tanto em 

homens (H) como em mulheres (M) varia entre regiões, apresentando altas taxas no 

hemisfério norte da Europa (7,4 (H) e 8,7 (M», na Europa Ocidental (7,0 (H) e 8,1 

(M» e a região da Europa Meridional (3,8 (H) e 4,6 (M), com as menores taxas entre 

todas. Já as taxas padronizadas por idade de mortalidade por 100.000 hab. 

Apresentam-se semelhantes entre regiões, sendo 2,1 (H) e 1,6 (M) na Europa 

Setentrional, 1,8 (H) e 1,3 (M) na Europa Ocidental, 1,7 (H) e 1,1 (M) na Europa 

Oriental e 1,6 (H) e 1,1 (M) na Europa Meridional (VRIES et. ai 2003». 

A taxa de incidência de melanoma nas populações brancas (EUA, Austrália) 

aumenta à medida que se aproxima do Equador (Tucker et. ai 2003 citado por VRIES 



25 

et. aI 2003, p.2), diferentemente do que ocorre em alguns países da Europa 

Setentrional (Figuras 1 e 2) na população de pele muito branca e com alta exposição 

ao sol intermitente que passa suas férias nas áreas do Mediterrâneo (VRIES et. aI 

2003). 

-
• < 3.6 • < 4.8 < 5.8 • < 7.6 • < 14.1 

GLOBOCAN 2000 

Figura 1. Incidência por 100.000 habitantes de Câncer de Pele Melanoma, 

na Europa no sexo masculino, com taxa padronizada por idade, 2000. 

Fontes: European Netword of Cancer Registries/ Internationa Agency 

for Research on Cancer. 



-
• < 4.8 • < 7.6 < 10.3 • < 13.1 • < 15.9 

GLO BOCAN 2000 

Figura 2. Incidência por 100.000 habitantes de Câncer de Pele Melanoma, 

na Europa, no sexo feminino, com taxa padronizada por idade, 2000. 

Fontes: European Network of Cancer Registries/ Intemational Agency 

for Research on Cancer. 
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Observa-se nos mapas anteriores que há um comportamento diferenciado entre os 

sexos em relação à incidência do melanoma na Europa, sendo que no sexo masculino 

a alta incidência se expande em diversos países em diferentes regiões . 

O melanoma na Europa, durante o período de 1978-1989, teve a média de 

sobrevida de cinco anos aumentada de 59 para 70 % nos homens e de 76 para 84 % 

nas mulheres. Notou-se que os países com uma taxa de incidência relevante têm altas 

taxas de sobrevida, provavelmente resultante de uma detecção precoce de melanoma, 

que é o que ocorre com a Suíça e Suécia, com taxas média de sobrevida de cinco 

anos de 90% e 89 % respectivamente, no período estudado (VRIES et. aI 2003). 
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Fatores endógenos como fototipo de pele, história clínica de nevus atípico, 

número de nevus, e história familiar de câncer de pele são preditores importantes de 

risco de melanoma (Tucker et. ai 2003 citado por VRIES et.al 2003, p.2 ). 

De acordo com Armstrong et. ai (1993) e Gilchrest et. ai (1999) citado por 

VRIES et. al (2003, p.2) o fator de risco exógeno mais importante para melanoma é 

a exposição da radiação por ultravioleta (UV). 

o histórico, de que o risco de câncer de pele ocorre mais nas mulheres e que 

imunossupressão causada pela ultravioleta B (UV -B) pode estar relacionada à 

progressão do câncer de pele, estimulou HIRAMOTO et. al (2003) ao estudo do 

efeito do 17- beta-estradiol sobre a imunossupressão e a hipersensibilidade de 

contato (HSC) causada pela irradiação UVB realizada em camundongos. Concluem 

que os resultados obtidos sugerem que o 17- beta-estradiol inibe a supressão da 

resposta de HSC induzida por UVB. 

A relação entre exposição solar e câncer de pele estimulou várias pesquisas. Em 

estudo da dependência do tempo e da dosagem na freqüência de mutação induzida 

pela radiação UV-B na derme e epiderme IKEHATA e ONO (2002 p.2) citam que a 

repetição de intensa exposição ao sol em longos intervalos, por exemplo, o banho de 

sol recreativo feito a cada verão, tem maior probabilidade de causar câncer de pele 

do que a exposição diária contínua, mesmo que as doses totais de raios UV sejam as 

mesmas. 

JEMAL et aI. (2000) estudaram a mudança do padrão da taxa de mortalidade de 

melanoma entre brancos nos Estados Unidos pelos fatores demográficos e 

geográficos e avaliaram a relação entre o padrão geográfico e o nível de radiação UV 

(UV-B) (Figura3). 
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Figura 3 -Estimativa anual de Radiação Solar UV em unidades medidas Robertson

Berger (R-B) nos Estados Unidos. 

Fonte: Division of Câncer Epiderniology and Genetics, Nacional Cancer Institute. 

A distribuição da incidência de melanoma por estados foi realizada por meio de 

registros do Surveillance, Epiderniology, and End Results (SEER) levando em 

con ideração o nível anual de UV -B. As áreas com baixo nível de UV -B incluem 

Connectitut, Detroit, Iowa, Seattle (W A) e as áreas com alto nível de UV -B, Utah e 

Atlanta, Hawaii, New ' éxico e San Francisco-Oakland. Para avaliar o efeito dos 

níveis de UV -B na taxa de mortalidade no tempo nos 48 estados contíguos utilizou

se os período de 1950-1959, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989 e 1990-1995 

(Figura 4). 



29 

Females Males 

1950-1969 

Moru/Ity rates! 100,000 Ptrson-yurs 

4 + 
3.5 · 3.9 

1970-1984 3.0 · 3.4 
2.5 · 2.9 
2.0 · 2.4 
1.5· 1.9 
1.0 · 1.4 
<I 

1985-1994 

Figura 4. Taxa de mortalidade de melanoma específica por sexo e estado, em brancos 

nos Estados Unidos em vários períodos entre 1950 a 1994. 

Fonte:Division of Cancer Epidemiology and Genetics, Nacional Cancer Institute. 

A mortalidade por melanoma nos EUA teve um aumento de 191 % nos homens e 

84% nas mulheres, demonstrando que as taxas de incidência aumentam mais 

rapidamente que as taxas de mortalidade e em especial nos homens. Deve-se 

considerar o aumento de 543% na incidência de melanoma em quatro áreas 

geográficas (Atlanta, Connectitut, Detroit e San Francisco-Oakland) representado por 

taxa de 2.80 para 17.991100.000 pessoas/ano nos homens brancos e 317%, de 2.80 

para 11.68, nas mulheres brancas no período de 1947-1950 até 1990-1994. 

Lee (1997) citado por JEMAL eL aI (2000 p.9) observou em estudo que o 

gradiente Norte-Sul de mortalidade de melanoma decresce desde o período 1950-

1959. Concordando com os achados de Lee, JEMAL eLal (2000 p.9 ,10) analisam 
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que os resultados em relação de UV-B e taxa de mortalidade de melanoma mostram 

que o gradiente de radiação persiste, mas parece ser menos marcante que no passado. 

Porém, há um importante impacto da radiação UV -B nas taxas de mortalidade por 

melanoma nos homens. Nas mulheres a incidência decresceu nas áreas com alta 

radiação UV-B demonstrando um padrão que pode dar uma pista porque as taxas de 

mortalidade aumentam mais no norte, onde se têm áreas de baixa radiação UV-B em 

relação ao sul onde se têm áreas com alta radiação UV-B. Aponta-se aqui que estas 

diferenças nos padrões de mortalidade e incidência pode ser resultante das diversas 

respostas às campanhas de detecção precoce e à conduta de proteção solar. 

AUTIER et. al (2000), diante de tendências em mortalidade de melanoma 

cutâneo maligno (MCM) aparentemente contrastantes em países diversos, decidiram 

realizar um estudo para investigar se as diminuições observadas na Austrália e EUA 

estavam ocorrendo em outros lugares. A análise foi limitada às populações de pele 

clara com grande número de mortes por MCM com longa série histórica, 

selecionando populações representativas da maioria das regiões do mundo. Como 

resultado apresentaram que na faixa etária de 30-59 anos, a taxa de mortalidade por 

MCM, tanto em homens (H) como em mulheres (M), caiu em todos os países no ano 

de 1960. Na Austrália, no período de 1960-1990, a mortalidade por MCM teve um 

incremento, em média de 2% anualmente nos homens, ficando estável nas mulheres, 

com faixa etária de 30-59 anos. Nos EUA, foi observado que a média anual de 

incremento foi de 2 % nos homens e 1 % nas mulheres. França, Itália e 

Czechoslovakia tiveram as taxas de mortalidade por MCM aumentadas anualmente 

em 9 a 16 % em ambos os sexos, sendo o maior incremento encontrado nas taxas 

nesta faixa etária. Já na faixa etária de 60-79 anos, encontraram taxas de mortalidade 

por MCM com grandes aumentos, principalmente nos homens. Na Austrália o 

percentual aumentado na taxa foi de 12% (H) e 4 % (M); 7 % (H) e 2 % (M) nos 

EUA e 9 % (H) e 4 % (M) nos países nórdicos. Com pequena diferença entre sexos a 

taxa de mortalidade por MCM teve um incremento de 6% (H) e 4 % (M) no Canadá, 

repetindo o mesmo percentual de incremento no Japão; e 7 % (H) e 5 % (M) na 

UK.Na década de 60, a t~a de mortalidade por MCM foi baixa na Itália, França e 

Czechoslovakia, sendo que posteriormente a média anual do seu incremento foi de 
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24 % (H) e 27% (M) na França; 15 % (H) e 13 % (M) na Itália e 17 % (H) e 33 % 

(M) na Czechoslovakia. Esses dados sugerem, assim que existem três grupos 

distintos em relação à curva epidêmica de mortalidade por MCM: o grupo em que a 

tendência de mortalidade ainda aumenta fortemente, outro grupo que esta tendência 

está começando a diminuir e o grupo que definitivamente está diminuído e os 

relacionam ao efeito da promoção a proteção ao sol e da vigilância de lesões 

pigmentadas na população. 

3- Melanoma: Classificação de Clark e Breslow 

Segundo o Grupo Brasileiro de Melanoma (2004) a sobrevida do paciente com 

melanoma é inversamente proporcional à espessura da lesão tumoral que teve em 

Clark et. al, em 1968, e em Breslow, em 1970, as primeiras definições. 

ENOKINARA et. ai (2004) analisaram a correlação clínica e patológica através 

da classificação de Breslow e Clark para a espessura de melanoma, detalhando os 

níveis de Clark que estão relacionados à profundidade da invasão do melanoma 

(figura 5): 

Nível I: melanoma situa-se somente na epiderme e epitélio anexial sem invasão da 

derme papilar. 

Nível lI: Invasão da derme papilar com algumas células na interface da derme papilar 

e reticular. 

Nível ill: comprometimento de toda derme papilar atingindo a derme reticular na 

faixa de transição. 

Nível N: Invasão da derme reticular. 

Nível V: Invasão da hipoderme. 
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Ní vel de C1ark IV 

Figura 5. Classificação de Clark: Os cinco níveis histológicos dos 

melanomas cutâneos. 

Fonte: Grupo Brasileiro de Melanoma. 
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Breslow demonstrou que a mensuração microscópica da espessura máxima da 

neoplasia superava algumas das dificuldades da avaliação em níveis, principalmente 

a diferenciação entre os níveis II e III, e o fato de que no nível IV podem ser 

classificados mel ano mas com espessuras expressivamente maiores (MACIEIRA 

1999, p.n 

A espessura da lesão se tornou o melhor melO prognóstico na sobrevida do 

paciente com câncer de pele melanoma. 

PEREIRA (2004, p. l) relata que paciente com lesão menor que 0,76 mm de 

espessura (Breslow) tem em 5 anos sobrevida próximo a 100%, enquanto que 

pacientes com tumor maior que 4 mm de espessura apresentam apenas 40% de 

sobrevi da em 5 anos. (Figura 6). 
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Figura 6: Taxa de sobrevivência em dez anos de pacientes com 

melanoma maligno (todos estágios) dividido em quatro grupos 

de espessura de lesão. 

Fonte: New York University Melanoma Cooperative Group, 1991. 
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Como resultado de um questionário a patologistas para o consenso para o laudo 

anatomo-patológico do melanoma cutâneo, iniciativa do Grupo Multicêntrico e 

Multidisciplinar Brasileiro para Estudos do Melanoma-GBM, dentre outras variáveis 

histológicas contidas no questionário, o nível de Clark e profundidade segundo 

Breslow foram avaliados como indispensáveis à inclusão do laudo por todos 

entrevistados. Em que pese que o nível de Clark está sendo substituído pelo uso da 

profundidade segundo Breslow, sua utilização é importante principalmente quando a 

espessura da lesão for menor que 1mm, pois há correlação positiva de pior 

prognóstico, quanto maior for o índice. Em relação à profundidade segundo Breslow 

foi consenso que é o parâmetro de maior impacto na determinação da sobrevida 

global por melanoma cutâneo em cinco anos (GBM 2003). 

4- Radiação Ultravioleta 

A radiação solar emite ondas infravermelhas e ondas ultravioletas. A radiação 

ultravioleta é de natureza eletromagnética e de acordo com seu comprimento de onda 

se divide em A, B e C. A ultravioleta A (UVA), vizinha a luz visível vai de 400 nm 
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(nanômetros) até 320nm, a ultravioleta B (UVB) esta entre 320nm e 290nm e a 

radiação ultravioleta C (UVC) situa-se entre 290nm e 100 nm. Em relação à altitude, 

a radiação ultravioleta produz uma vermelhidão na pele, 4% mais a cada 300 metros 

de altitude acrescida. Protegendo a terra dos efeitos de vários tipos de radiação, 

sendo a principal delas a ultravioleta, encontra-se a camada de ozônio que fica na 

estratosfera, acima da superfície da terra. Devido ao desenvolvimento industrial, o 

uso de produtos que emitem clorofluorcarbono, houve uma destruição parcial da 

camada de ozônio e como conseqüência a diminuição da proteção natural a vários 

tipos de radiação (PROJETO SABER 2004). 

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisa (INPE) I Centro de Previsão de Tempo 

e Estudos Climáticos (CPTC) I Ministério da Ciência e Tecnologia (2004) para medir 

a intensidade da radiação UV recebida pela superfície da terra e sua relevância aos 

efeitos sobre a pele humana, tem-se adotado o índice ultravioleta (IVU) que é uma 

medida do valor máximo diário da radiação ultravioleta, ou seja, é o meio dia solar, 

horário de máxima intensidade de radiação solar. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) recomendou que o Índice Ultravioleta fosse agrupado por categorias de 

intensidade de radiação solar, ilustrada a seguir ( Figura 7) : 

CATEGORIA í:\DICE l ·L TRA VIOLETA 

MODERADO 3a5 

ioleta agrupado por categorias de intensidade de radiação solar. 

Fonte: CPTEC/INPElMinistério da Ciência e Tecnologia. 

Como exemplificação, o Espírito Santo apresentou no dia 18 de agosto de 2004, 

IUV com valores numéricos de 8 e 9 que representou uma categoria muito alto e alto 

de radiação solar, sendo um alerta a população local sobre a prevenção de 
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queimaduras na pele e câncer de pele( Figura 8). Logo, o Índice Ultravioleta, é uma 

previsão calculada da quantidade de radiação UV prejudicial à pele que irá alcançar 

um local específico durante a hora do meio-dia solar. O intervalo de horário entre 

llh30 às 12h30 é a hora máxima de iluminação solar. 

145 
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Figura 8: Índice Ultravioleta para 18 de agosto de 2004 

no Espírito Santo localizado na Região Sudeste do Brasil. 

Fonte: Divisão de Satélites e Sistemas Ambientais-DSA/Centro 

de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos-CPTEC/ Instituto 

Nacional de Pesquisa-INPE/Ministério da Ciência e Tecnologia. 

14 
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A previsão do Índice Ultravioleta que alcançará o município de Santa Maria de 

Jetibá, realizada pela Divisão de Satélites e Sistemas Ambientais, é de extrema 

intensidade, seguidamente, nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2005 (Figura 9). 

Segunda - 14/02 

Máxima: Sol Nascente: 

05:.i-l-: /O 

Mínima: 
Sol Poente: 18:20:03 _ _ 

erça-1S102 

Máxima: Sol Nascente: 

05:.i-l-:.i9 

Mínima: 
Sol Poente: 18:19::28 _ _ 

EJwemo 

Temp. Máxima: Sol Nascente: 

32°C 05'35: ),' 

Chuv. Temp. Mínima: 
Sol Poente: 18: 18:52 z 

23°C Extremo 

Figura 9: Previsão, consultada no dia 12 de fevereiro de 2005, do IUV para Santa 

Maria de Jetibá-Espírito Santo nos dias 14,15 e 16 de fevereiro de 2005. 

Fonte: Divisão de Satélites e Sistemas Ambientais-DSNCentro de Previsão de 

Tempo e Estudos Climáticos-CPTEC/ Instituto Nacional de Pesquisa

INPElMinistério da Ciência e Tecnologia. 

A Organização Mundial de Saúde, além de categorizar o Índice Ultravioleta 

como medida da intensidade dessa radiação, publicou as recomendações para a 
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população exposta que vão desde "nenhuma precaução nece sária até "extra 

proteção" (sic) que inaliza, a permanência na sombra o uso de boné, camisa e 

protetor olar e a não exposição ao 01 do meio dia como medida de extrema 

importância a erem adotada (Figura 10 e 11) 

:uv :UV :UV :UV :UV :UV - ) - - - -o o o o o 
• • • • • - - - -Moó r.do ModeradO Moder do . 0 

Nenhuma Precauçã Precauções 

Necessária Requeridas 

Você pode Em horários próximos ao meio-dia procure 

permanecer no solo locai sombreados Procure usar camisa e boné 

tempo que qui er! U e o protetor olar. 

Figura 10: Recomendações da Organização Mundial de Saúde segundo a 

intensidade do Índice Ultravioleta: índice baixo, moderado e alto. 

Fonte: Divi ão de Satélite e Si tema Ambientais-DSNCentro de Previsão de 

Tempo e E tudo Climático -CPTEC/ Instituto Nacional de Pesquisa

INPElMinistério da Ciência e Tecnologia. 

:uv :uv ~uv ~uv -o 
• 
EJrlremo 

Extra 

Proteção!! ! 

~uv 
o 
• 
EJrIremo 

Evite o sol ao meio-dia 

Permaneça na sombra 

Use camisa, boné e protetor solar. 

:uv 
o 
z 
ElItre mo 

:uv -o 
• -EJrIremo 

Figura 11: Recomendaçõe da Organização Mundial de Saúde egundo 

a intensidade do Índice Ultravioleta: índice muito alto e extremo. 

Fonte: Divi ão de Satélite e Si temas Ambientai -DSNCentro de Previ ão 

de Tempo e Estudo Climático -CPTEC/ Instituto Nacional de 

Pe quisa-INPElMinistério da Ciência e Tecnologia. 
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A Organização Mundial de Saúde quer conscientizar a população que são as 

escalas apresentadas nas figuras acima que referenciam os perigos oferecidos pela 

radiação ultravioleta, descartando a informação errônea de relacionar os valores de 

IUV ao tempo de exposição segura sem ncnhuma medida de proteção. A 

determinação do tempo de exposição ao sol é relucionada ao tipo de pele, podendo 

ser subjetivo a caracterização da cor da pele, o que poderá levar a uma exposição 

excessiva. A OMS quer popularizar que o IUV é uma escala independente do tipo de 

pele, ou seja, valores extremos do IUV servem de alerta para todo e qualquer 

indivíduo, sendo que pessoas de pele mais claras têm que ter medidas de prevenção 

mais rigorosas do que as pessoas de pele mais escuras (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA 2005). 

Assim, a Organização Meteorológica Mundial, a Organização Mundial de Saúde 

e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente dentre outros órgãos 

governamentais propuseram a utilização do índice Ultravioleta (IUV) para informar 

à população de risco a exposição excessiva a radiação UV e para alertar as pessoas 

sobre a necessidade de medidas preventivas e corretivas, definindo limites de 

tolerância de cada tipo de pele individual. A identificação do tipo de pele de cada 

indivíduo e sua reação à exposição solar é de extrema importância para utilização do 

índice Ultravioleta. Utiliza-se a Dose Eritematosa Mínima (DEM) que é a energia 

média solar contida na faixa da radiação ultravioleta (UV -B) que poderá causar 

vermelhidão da pele se esta não estiver protegida. Depois de conhecido o DEM para 

cada fototipo de pele há necessidade da identificação do fototipo pessoal que é 

classificado (Tabela 1) conforme as reações da pele à exposição solar em fototipo I, 

lI, IIl, IV, V e VI (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2003). 
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Tabela 1 -Fototipos da pele para a população brasileira. 

NUMERICO FOTOTIPO DE PELE CONSEQUENCIA DA 

EXPOSIÇÃO SOLAR 

I Pele clara, olhos azuis, sardentos Sempre queimam e nunca se 

e todas as crianças com menos bronzeiam. 

de 1 ano. 

H Pele clara, olhos azuis, verdes ou Sempre se queimam e às vezes se 

castanhos claros e cabelos louros bronzeiam. 

ou ruivos. 

IH A média das pessoas brancas Queimam-se moderadamente, 

normais. bronzeiam-se gradual e 

uniformemente. 

N Pele clara ou morena clara, Queimam-se muito pouco, 

cabelos castanhos escuros e bronzeiam-se bastante. 

olhos escuros. 

V Pessoas morenas. Raramente se queimam, 

bronzeiam-se muito. 

VI Negros. Nunca se queimam, 

profundamente pigmentados. 

Fonte: SocIedade BrasIleIra de DermatologIa 

Ainda descrevendo orientações da UNNERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (2003 p.2) a intensidade de energia solar que chega à superfície da terra 

varia conforme a época do ano, a hora do dia, a latitude e a altitude de um local, 

sendo maior no verão, nas horas centrais do dia, nas latitudes mais baixas (mais 

próximas ao equador terrestre) e em áreas mais elevadas. Finaliza dizendo que o 

valor do IUV pode ser modificado conforme o conteúdo total de ozônio, a 

nebulosidade, a névoa e a calmaria dos ventos. 
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5-Dermatoscopia 

Segundo PASCHOAL (2004, p.l) o diagnóstico diferencial das lesões 

pigmentadas cutâneas, o diagnóstico e monitorização de lesões melanocíticas de alto 

risco, em pacientes de alto risco e a confirmação diagnóstica na suspeita clínica de 

melanoma são as principais indicações do uso do dermatoscópio como método 

diagnóstico. 

LAMARÃO e MOURA (2001) descreveram que foi Johan Christophorus 

Kolhaus, em 1663 que fez as primeiras observações de capilares ungueais usando um 

microscópio. Em 1893, Unna, utilizou óleo de imersão para tornar a superfície 

cutânea mais translúcida, sendo que no início do século XX os microscópios mono e 

binoculares surgiram permitindo a observação da superfície da pele. Mas foi com o 

trabalho de Saphier, em 1920, na avaliação dos capilares na pele sã e em certas 

condições patológicas, que a designação dermatoscopia foi utilizada pela primeira 

vez. Em 1951 Leon Goldman utilizou pela primeira vez a dermatoscopia como 

método de investigação de lesões pigmentares e Rona Mackie em 1971 fez uso do 

mesmo equipamento para diferenciar as lesões pigmentares em benigna e maligna. 

Numa reunião de consenso entre investigadores em 1989, decidiu-se nova 

terminologia para a definição das características morfológicas das lesões. O conceito 

da regra do ABCD da dermastocopia foi introduzido no meio acadêmico 

recentemente por Stolz et. al (sem data citada) e é baseado em um sistema 

algorítmico de "score", que permite a classificação das lesões melanocíticas em 

benignas e malignas. 

Assim, o profissional que realiza exame complementar com dermatoscópio tem 

que ter os conhecimentos básicos da regra do ABCD da dermatoscopia que são 

critérios de avaliação de uma lesão de pele. Os critérios são: A. Assimetria; B. 

Bordas; C. Cores e D. Diversas Estruturas. Utilizam-se pontuações que irão resultar 

em uma nota final. Escore menor que 4.75 representa provavelmente uma lesão 

mclanocítica benigna; escore entre 4.75 e 5.45 aponta uma lesão melanocítica 
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suspeita e o profissional que decidirá pela exerése cirúrgica ou acompanhamento 

clínico e escore maior que 5.45 indica provavelmente que é urna lesão melanocítica 

maligna, sendo que a conduta será de exerése cirúrgica e realização de exame 

anatomo-patol6gico (HOSPITAL DO CÂNCER, 2004). 

6-0 câncer de pele no Espírito Santo 

6.1 -Câncer de pele não melanoma 

Não diferente do Brasil corno um todo, o estado do Espírito Santo tem o câncer 

de pele não melanoma corno o câncer que mais incide na sua população, enquanto 

estimativa do lNCA. Foram estimados para o ano de 2003, 590 casos no sexo 

masculino e 560 casos no sexo feminino em todo o Estado, quase o dobro de casos 

em relação aos homens e cinco vezes mais nas mulheres se comparado com o ano 

2000. Para a capital do Estado a estimativa cresceu de 40 para 70 casos novos de 

câncer de pele não melanoma do ano 200 1 para o ano 2003 no sexo masculino e de 

90 para 150 casos novos no mesmo período (MlNISTÉRIO DA SAÚDE 2000, 2001, 

2002 e 2003). 

6.2-Câncer de pele melanoma 

O câncer de pele melanoma no estado do Espírito Santo também se comporta 

com frequência muito pequena como em todos os estados brasileiros. Enquanto 

estimativa, no ano de 2003 esperou-se a ocorrência de 50 casos novos em homens e 

40 casos novos em mulheres em todo o Estado, sendo que nos homens houve urna 

sorna de dez casos por ano e nas mulheres a diferença de estimativa aconteceu entre 

os anos de 2001 e 2002, 30 e 40 casos respectivamente. A estimativa para a capital 

foi de 10 casos novos para ambos os sexos nos anos de 200 1 e 2002, diferenciando 

em 2003, quando as mulheres tiveram estimados 5 casos novos e os homens 

mantiveram os 10 casos novos de câncer melanoma (MINISTÉRIO DA SAÚDE 

2001,2002 e 2003). 
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7- Os pomeranos 

7.1 A Pomerânia: 

A Pomerânia situava-se na Europa e possuía uma superfície de 38 409 km2 com 

uma extensão de 500 quilômetros de litoral. Sua capital Stettin, localizada 

estrategicamente na enseada do rio Oder que desemboca no Mar Báltico, tomou-se 

um porto importante na sua relação comercial com o mundo, ficando famosa pela 

construção naval. Possuía muitos lagos e rios, tanto no litoral como no seu interior, 

propiciando a pesca. Dividida pelos extremos do oeste e do leste ficou conhecida 

como Pomerânia Ocidental e Oriental. A Pomerânia Ocidental possuía grandes 

portos, terras férteis e clima adequado para a agricultura, principalmente no plantio 

de trigo e cevada Já na Pomerânia Oriental os lavradores sofriam de geadas com 

poucos meses para o plantio de culturas. Tinha um litoral arenoso e baixo. Além do 

clima adverso, o solo não contribuía para a sobrevida dos pomeranos e só em 1752, 

com a introdução da cultura da batata inglesa, bem adaptada a esse clima e ao solo, 

essa situação de difícil vida é modificada. Na Segunda Guerra Mundial, a Pomerânia 

teve uma parte do seu território transferida para antiga República Socialista da 

Polônia, uma outra parte para a República Democrática Alemã, sob o domínio da 

União Soviética e o restante para a República Federal da Alemanha, dominada pela 

França, Inglaterra e Estados Unidos da América (RÔLKE 1996). 

"Como muitas vezes eram obrigados a saírem de uma hora para outra de suas 

propriedades, muitos só conseguiram salvar a roupa do corpo. Em torno de 500 mil 

morreram no caminho para Pomerânia Ocidental e restante da Alemanha. Famílias 

inteiras eram dizimadas" (RÔLKE 1996, p. 38). 

Este foi o resultado da decisão dos poloneses e dos soviéticos em expulsar a 

população pomerana do seu território por vez dominado. 
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7.2 A vinda dos pomeranos para o Brasil. 

As principais comunidades pomeranas estão concentradas especialmente nos 

Estados Unidos e Canadá. Segundo ROLKE (1996) a imigração para os Estados 

Unidos da América começa no ano de 1835 devido às condições sociais 

desfavoráveis dos pomeranos e a revolta dos luteranos à cristianização da Pomerânia. 

A partir de 1836, iniciou-se um processo de migração para a América, 

motivada pela pobreza geral que se instalara, sobretudo no campo, onde 

a maioria dos imigrantes pomeranos trabalhava como diaristas em 

grandes latifúndios. O que provocou a pobreza entre a população foi o 

uso cada vez mais racional da terra, o início da industrialização com a 

invenção da máquina a vapor e a sintetização química do adubo 

mineral. Tudo isso fez com que cada vez mais pessoas sobrassem no 

campo (ROLKE 2002, p.44). 

Em conseqüência desde processo mundial do capitalismo estima-se que no Brasil 

migraram 30.000 pomeranos no início e meados do século XIX com promessas do 

governo brasileiro de vida melhor. Migraram para Rio Grande do Sul em Pelotas, 

São Lourenço do Sul, Santa Cruz do Sul e Nova Petrópolis; Santa Catarina em 

Pomerode; Espírito Santo para os municípios de Santa Maria de Jetibá, Baixo 

Guandu, São Gabriel da Palha, Vila Pavão, Pancas, Domingos Martins, Santa Tereza 

e Afonso Cláudio e para Rondônia em Pimenta Bueno, Cacoal e Espigão do Oeste. 

(A TRIBUNA 1994). 

Relata PACHECO (2000) que descendentes dos primeiros pomeranos vindos 

para o Espírito Santo foram residir na região central de Rondônia, no município de 

Cacoal, fundando uma colônia com o nome de Vila Alemã com a agricultura como 

principal fonte de renda. São aproximadamente 200 famflias capixabas que quando 

podem voltam ao Espírito Santo para ir ao encontro de parentes. 
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7.3 A chegada dos pomeranos no Espírito Santo 

Os pomeranos chegaram ao Espírito Santo em número pequeno, precisamente 

sete pessoas junto com os alemães no município de Santa Isabel, aproximadamente 

no ano de 1847, surgindo assim a primeiro colônia germânica (A TRIBUNA 1994). 

Essa primeira colonização começou nas mais difíceis condições e 

enfrentando as ameaças de assalto dos índios selvagens, além de 

carências e sacrifícios. O trabalho mais árduo, um clima diferente, 

alimentação deficiente, insuficiente habitação, praga de insetos e 

doenças, insegurança econômica e a falta de colocação dos produtos 

levaram o colono a lutar, duramente pela existência (GIEMSA e 

NAUCK 1939, p.455). 

No período de 1872 a 1873 chegam ao Espírito Santo muitos pomeranos no Porto 

de Vitória nos navios Gutenberg, Adolph, Anne Helene, Maria Heyden, Doctor Barth 

e Hainan. Pisaram as terras capixabas trazendo nessa mudança muito sofrimento e 

promessa de dias melhores. Imigrantes pomeranos em número de 2.142 vão para 

Santa Maria de Jetibá e Jequitibá e formam a maior colônia de pomeranos do 

Espírito Santo (A TRIBUNA 1994). 

Os pomeranos foram para as comunidades de São João do Petrópolis conhecida 

como Santa Cruz ou Santa Maria no vale do Santa Maria do Rio Doce, Santa Joana, 

Domingos Martins, Vila Pavão e Afonso Cláudio. Migraram para Itarana, Laranjas 

da Terra, Baixo Guandu no período de 1900 a 1920 (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO ESPÍRITO SANTO 2002). 
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7.4 A cultura: língua, costumes e hábitos. 

Devido ao difícil acesso às terras cedidas aos imigrantes, ainda encontram-se 

pomeranos que só falam um dialeto, o pomerod. Em algumas localidades do Espírito 

Santo é necessário ajuda de um tradutor para manter um diálogo. Conforme relato de 

historiadores, a Pomerânia começa a desistir da sua própria língua após a sua 

cristianização que trouxe a cultura alemã, assumindo o baixo alemão como língua. O 

português, às vezes é falado numa mistura com o dialeto. Mas encontrá-se cada vez 

mais o jovem inserido na comunidade, freqüentando escolas e falando o português. 

Encontra-se ainda, no Espírito Santo, muitas casas de madeira, às vezes sem 

energia, esgoto e água tratada. A relação de trabalho existente consiste ainda na 

formada "meia" em que o patrão dá terreno com uma casinha para segurar o meeiro 

no lugar como também a lavoura branca, caso seja grande a colheita de café. 

Os pomeranos têm na vestimenta a tradução de muito da sua cultura. Segundo 

RÔLKE 1996, desde a época dos latifundiários as festas têm destaque nas suas vidas: 

o casamento de batatas, o Kartoffelhochzeit, realizada na colheita da batata inglesa é 

uma destas festividades. Curioso era a maneira como demonstravam que a colheita 

tinha ocorrido no tempo esperado com uma produção de qualidade colocando assim 

as pilhas de batatas ensacadas no local onde ia acontecer a tão esperada festa. A 

música dava o tom da dança. 

Outra festa, com uso de roupa especial, ocorria na confirmação dos garotos: 

Roupa domingueira: para solenidade da confirmação os garotos 

recebem, pela primeira vez, calçado e meia; as meninas, sapatos 

de verniz, freqüentemente, e meias brancas, além de um vestido 

branco cheio de rendas,com laços vermelhos e azuis e de um 

colar de pérolas falsa coloridas. Aos garotos dão aos pais, ainda 

um fato preto, um cinto e um chapéu de feltro (W AGEMANN 

1949, p.77). 
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o casamento é também um momento de uma celebração com muita dança e 

canto. 

A indumentária de festa dos adultos é o traje de casamento. As 

noivas, muitas vezes, usam vestido preto em vez de um branco. Só 

entre os saxônios e os suíços é que as noivas se enfeitam com um véu. 

Elas gostam de trazer nos dedos anéis de prata. A roupa de casamento 

do homem é quase igual a da confirmação, diferindo desta apenas 

quanto ao cinto que deve ser bem ornamentado (WAGEMANN 1949, 

p.77). 

Segundo TRESSMANN 2002, a festa de casamento, hochtijdsfest, dura em 

média três dias e é um acontecimento considerado de muita relevância para os 

pomeranos. Ocorre a cerimônia do quebra pratos, o puldaroowand, a cerimônia de 

casamento e o banquete de casamento chamado de hochtijdsdach. 

Há muita alegria com o envolvimento de comunidade durante as festas, até na 

culinária para elaboração dos pratos que serão servidos para os convidados. 

No último dia, o noivo derruba o mastro alto que indicava aos convidados o local 

dos festejos, para oficializar o término da festa. 

Finalizando, deve-se citar, um pesquisador de fotografias que, além de passar 

alguns dias com os pomeranos registrando imagens belíssimas do seu dia a dia, 

relatou a cultura pomerana: 

As imagens não tratam do primitivo, do pitoresco ou do exótico, pois 

as marcas de distinção dos traços pomeranos convertem-se na imagem 

do sujeito humano, que, como qualquer outra, expressa sua identidade 

através de sua cultura, local onde se encontra o caráter e a 
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personalidade de . um povo, que tem relações especificas com o 

universo, com o tempo e, inclusive, com os objetos que os circundam. 

( .... ) as marcas das rugas, o aspecto físico e a fisionomia da geração 

mais antiga, que aparecem nas fotografias, têm muito por nos dizer 

( .... ) que ainda é tempo de se investigar e de resgatar os detalhes da 

história, dos costumes, das crenças, cuidando e preservando essa 

memória mediante as canções, tradições antigas, orações e versos, não 

por nostalgia, mas para subsídio à possibilidade de desenhar e 

redesenhar o percurso histórico (BARROS 2002, p.22-23). 
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IH-OBJETIVOS 

l-Objetivo geral 

Analisar a contribuição de um programa de rastreamento de câncer de pele como 

estratégia de prevenção secundária, através do estudo da população atendida pelo 

"Programa de Assistência Dermatológica aos Lavradores Pomeranos no Interior do 

Estado do Espírito Santo" no período de 1997 a 2002 com enfoque no município de 

Santa Maria de Jetibá. 

2-0bjetivo específico 

Descrever a distribuição do câncer de pele no município de Santa Maria de Jetibá 

pela população atendida no "Programa de Assistência Dermatológica aos Lavradores 

Pomeranos no Interior do Estado do Espírito Santo", segundo: tipo de câncer de pele, 

sexo, idade, atividade principal, origem étnica, tipo de pele, número de lesões, 

presença de câncer de pele e outro câncer na família, tempo de exposição ao sol e 

horários de exposição solar e proteção física, por ano de atendimento. 
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IV-MATERIAL E MÉTODO: 

l-Área de estudo: 

Escolheu-se começar o estudo por um município, pois é neste espaço que a 

avaliação epidemiológica irá contribuir de forma mais rápida na organização de 

serviços de saúde, além de começar a organização da atenção oncológica ao câncer 

de pele pelo local mais importante, onde a população tem que ter seu o acesso 

garantido. Foram estudados a sede do município de Santa Maria de J etibá e Garrafão, 

distrito do mesmo município. 

o município é montanhoso e está localizado na microrregião Serra-Santa Tereza 

do Estado com uma distância de percurso de 78 Km de Vitória. Localiza-se na 

macrorregião Centro -Vitória. (ANEXO 3 ). A área geográfica total é 736,3 Km 2 e a 

densidade demográfica de todo município é de 39 hablkm 2 com uma população de 

28. 774 habitantes segundo censo de 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (ffiGE). 

A área geográfica coberta pela Mata Atlântica no Brasil foi reduzida (ANEXO 4) 

sendo que Santa Maria de Jetibá é um dos municípios brasileiros com razoável área 

geográfica ainda coberta ( ANEXO 5). 

A sede do município fica a 700 m de altitude e Garrafão (Pico) a 1200 m de 

altitude. O clima é temperado podendo chegar a temperaturas bem baixas no inverno, 

principalmente em Garrafão. O Distrito de Garrafão dista 50 Km da sede de Santa 

Maria de Jetibá. 

Foi colonizada pelos pomeranos que até hoje trabalham na lavoura que 

representam 90% da população de todo município. Por volta de 1872 os primeiros 

imigrantes formam uma colônia pomerana em Santa Maria de Jetibá e Jequetibá. O 

dialeto pomerano ainda é usado pela população. 



50 

Predomina o setor de agricultura (hortigranjeiros). Santa Maria de Jetibá é o 

segundo maior produtor de ovos do Brasil e é responsável por 87% de produções 

capixabas, representadas por 3,6 milhões de ovos diários. O município recebeu em 

julho de 2004 o prêmio Prefeito Empreendedor da Região Sudeste do Brasil, devido 

ao Programa Municipal de Agricultura Orgânica com incentivo financeiro de 30% do 

orçamento da Secretaria Municipal de Agricultura, estimulando a produção de 

produtos orgânicos. A adesão das fammas em não utilizar agrotóxicos na lavoura 

cresceu consideravelmente, alcançando 150 propriedades de Santa Maria que 

recebem benefícios e atualmente o município gera 200 toneladas de produtos sem 

agrotóxicos por mês, oferecendo mais de 40 produtos orgânicos. 

Dados do IBGE de 1991 registram que 54,1 % das crianças em domicilio com 

renda em até 1 salário mínimo encontra-se no meio rural; 62,9 % do total de crianças 

do município vivem com abastecimento de água inadequado e 98,9 % vivem com 

esgoto inadequado. 

Dados do IBGE do censo de 2000 sobre a proporção da população residente 

alfabetizada por faixa etária, mostraram aumentos percentuais em todas as faixas 

etárias do ano de 1991 para 2000, sendo muito significante na faixa etária de 5 a 9 

anos de idade, que passou de 39.9 para 54,7 respectivamente (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 2005). 

Ainda segundo o censo de 2000 do IBGE, das 28.774 pessoas residentes em 

Santa Maria de Jetibá, 22.831 pessoas tinham 10 anos ou mais de idade e dessas 

11.201 eram do sexo feminino e 11.630 do sexo masculino. O censo demonstrou que 

6.463 pessoas residentes de 10 anos ou mais de idade tinha um rendimento mensal 

até um salário mínimo e 2.082 dessa mesma amostra de pessoas com 10 anos ou 

mais de idade não tinham instrução ou menos de um ano de estudo. 

Santa Maria de Jetibá foi um grande destaque na primeira divulgação do Censo 

de 2002 do IBGE no Rio. de Janeiro devido ser o município que mais trabalha no 

Espírito Santo. Segundo CONDE (2002), 80% dos moradores de Santa Maria de 
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Jetibá são descendentes dos imigrantcs pomcranos e são responsáveis pela estatística 

apresentada pelo IBGE de que o percentual de 58,73 da população ocupada, com 

mais de 10 anos de idade, trabalha mais de 49 horas por semana no município. 

2-População estudada: 

Estudados 324 pacientes que demandaram atendimento de consulta 

dermatológica no "Programa de Assistência Dermatológica aos Lavradores 

Pomeranos do Interior do Estado do Espírito Santo" estabelecido pelo convênio de 

cooperação técnica entre a Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo 

(SES-ES) através do Instituto Estadual de Saúde Pública (IESP), a Associação 

Albergue Martin Lutero através da Igreja Luterana e Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES) através do Hospital Universitário Dr. Cassiano de Moraes 

(HUCAM) no período de 1997 a 2002, lavradores pomeranos ou não do município 

de Santa Maria de Jetibá, em dois postos de atendimento, um em sua sede e o outro 

na localidade de Garrafão, resultando na análise de 432 lesões com diagnóstico 

clínico de câncer de pele. Dessas, 318 lesões foram confirmadas, pelo exame 

histopatológico, como câncer de pele no universo de 237 pacientes. 

3-Instrumentos e procedimentos 

Utilizado as fichas clínico-epidemiológicas (ANEXO 6) dos pacientes atendidos 

por demanda espontânea no "Programa de Assistência Dermatológica aos Lavradores 

Pomeranos do Interior do Estado do Espírito Santo" que tiveram diagnóstico clínico 

de câncer de pele e os resultados dos exames histopatológicos das lesões dos 

pacientes com diagnóstico clínico de câncer de pele realizado pelo serviço de 

patologia do HUCAM, no período de 1997 a 2002, da sede de Santa Maria de Jetibá 

e do Distrito de Garrafão. 

Posteriormente foram informatizadas as fichas clínico-epidemiológicas 

formando um banco de da<ios a nível estadual da Secretaria de Estado da Saúde do 
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espírito Santo, em programa específico, visto que o câncer de pele não é de 

notificação compulsória no Estado. 

Fez-se o cruzamento dos dados dos casos com diagnóstico clínico com o 

histopatógico para obtenção do caso. A confirmação laboratorial foi critério na 

definição de caso de câncer de pele. 

Todos os casos com resultado histopatológico de câncer de pele das lesões 

encaminhadas pelo "Programa de Assistência Dermatológica aos Lavradores 

Pomeranos no Interior do Estado do Espírito Santo" no período estudado do 

município de Santa Maria de Jetibá foram considerados. 

Os pacotes computacionais utilizados, nesse trabalho, foram o Word, o Excel e o 

SPSS, versão 8.0. 

4-Análise dos dados 

4.1- Seleção das variáveis 

Foram selecionadas as seguintes variáveis para o estudo: 

1. sexo e idade; 2. atividade principal; 3. número de lesões; 4.origem familiar: 

paterna e materna; 5.tipo de pele; 6.número de horas de exposição ao sol no dia; 

7.horário de exposição ao sol no dia; 8.uso de protetor contra o sol; 9.história de 

câncer de pele na farnflia; lO.história de outros cânceres na fruru1ia; I 1. número de 

casos por local de atendimento;12.local das lesões;13.tipo de câncer de pele;14.tipo 

de tratamento. 

5. Análise dos resultados 

Foram descritas freqüências das variáveis, utilizando-se tabelas e gráficos para 

visualização dos casos de câncer de pele e seu comportamento epidemiológico em 

cada localidade e a totalidade do município de atendimento por ano de atendimento. 
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6-Limitação do estudo 

o câncer de pele não é doença de notificação compulsória e os dados são de uma 

determinada etapa do programa de rastreamento, não expressando o número real de 

casos novos existentes naquele município. 

7-Aspectos éticos 

As recomendações da Resolução n° 196 de 10/10/96 do Conselho Nacional de 

Saúde para Pesquisa Científica em Seres Humanos foram cumpridas nesta pesquisa. 

Os dados secundários utilizados são provenientes das fichas clínico

epidemiológicas preenchidos nos atendimentos realizados pelo "Programa de 

Assistência Dermatológica aos Lavradores Pomeranos no Interior do Estado do 

Espírito Santo" na unidade de saúde municipal da sede do município de Santa Maria 

de Jetibá e na unidade local de ensino de Garrarao e dados de resultados 

histopatológicos provenientes do arquivo do Serviço de Patologia do Hospital Dr. 

Cassiano Antônio de Moraes, do Programa de Informatização dos Exames 

Histopatológicos de Câncer de Pele da Associação Albergue Martin Lutero e do 

Programa Estadual de Prevenção e Controle do Câncer de Pele, sem divulgação de 

nomes pessoais. Houve conhecimento do projeto com permissão da Igreja Luterana, 

Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá, Secretaria do Estado da 

Saúde do Espírito Santo e Universidade Federal do Espírito Santo. 

O projeto de pesquisa foi submetido ao comitê de ética da Universidade São 

Paulo CUSP). 
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V RESULTADO 

Analisados 324 pacientes com hipótese de câncer de pele pelo diagnóstico clínico 

na sede e no distrito de Santa Maria de Jetibá no período de 1997 a 2002, sendo que 

227 pacientes procederam da sede do município em todos os anos e 97 pacientes do 

distrito de Garrafão atendidos nos anos de 1998, 2000 e 2002. Entre esses três anos 

de mais atendimento dermatológico, houve maior concentração em número de 

pacientes no ano 2000, em todo o município de Santa Maria de Jetibá com hipótese 

de câncer de pele. Visualiza-se um pequeno crescimento na suspeição de câncer na 

sede do município, com exceção do ano de 1999 que teve uma diminuição no 

diagnóstico clínico e conseqüentemente, na detecção de casos novos na sede do 

município. A maior concentração de diagnóstico clínico em Garrafão ocorreu no ano 

de 1998. Observando-se a descoberta de casos novos isoladamente na sede do 

município verifica-se um aumento na freqüência de casos nos anos de 2000, 200 1 e 

2002 (Tabela 2). 

Tabela 2. Pacientes atendidos no "Programa de Assistência Dermatológica 

aos Lavradores Pomeranos no Interior do Estado do Espírito Santo", 

com diagnóstico clínico de câncer de pele em Santa Maria de J etibá no 

período de 1997 a 2002. 

Localidade I Sede I Garrafão I Total I 
No ano L~~ % J_~ ____ % J N° J ___ :~J 

1997 I~ 16,71~ 1 38 I 11,71 

_1998_J._~1 __ ~=~2_1 __ ~J._. ~'?J ___ 7! .. _J 22,5 J 
1999 I 28 I 12,3 I I - I 28 I 8,6 I 

__ 2000_ J~ __ ~J~~_.I __ -=-~ 75 t~~ 
. ___ :~l __ .. _J ~3 L _18~~1___1_ .... ~. I 43 1. ~~'~l 

2002 _~~_I_~~~J. 24 1 ___ ?4,7j~_L_.~0,7J 
_~ot~l_ J 227.1 l.oo'.?J ... :: I lOO:?,J .324Jl~,.~.J 

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. 
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Evidencia-se que dos 324 pacientes encaminhados para confirmação 

histopatológica de câncer de pele, 78,4 % dos pacientes tiveram apenas uma lesão, 

mas destaca-se que deste universo pode-se encontrar 1,5 % dos pacientes com cinco 

lesões em todo o município de Santa Maria de Jetibá (Tabela 3). 

Tabela 3. Número de lesões por pacientes com diagnóstico clínico de 

câncer de pele, Santa Maria de Jetibá, 1997 a 2002. 

Número lesões Número de Percentual 
paciente I 

-----I 

1 I 254 I 78,4 I 
2 I 48 I 14,8 I 
3 J 12 J 3,7 I 

I 

4 I 5 I 1,5 I 
5 I 5 I 1,5 I 

Total -.J 324 _ ... _ .. 1._ 100,0 I . "-- - --.~. --. 

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. 

Na descrição da tabela 4, verifica-se que 83,1 % das lesões dos pacientes 

examinados, em todo o município, tiveram um diagnóstico clínico de Carcinoma 

Basocelular (CBC). Observa-se que 14,5 % das lesões dos pacientes de Garrafão 

estavam sem preenchimento das ficha clínico-epidemiológica e conseqüentemente 

sem o seu diagnóstico clínico. O Carcinoma Espinocelular (CEC) foi o segundo 

câncer de pele com diagnóstico clínico (4,2 %) e a hipótese diagnóstica com 

suspeição de melanoma cutâneo atingiu o percentual de 3,2 em todo o município. 
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Tabela 4. Características das lesões dos pacientes atendidos pelo Programa de 

Assistência Dermatológica aos Lavradores Pomerano no Interior do Estado do 

Espírito Santo", Santa Maria de Jetibá, 1997 a 2002. 

Localidade I Sede I Garrafão 1 Geral I 
"._, ~, _ _ , _ ,_ • • __ .. . _ •• • • ___ • _ _ M .. __ • • ___ •••• _ •• • • • __ . _ . _ . _____ •• _ _ _ • ••• : ••••• _ • • ,. _ ., • •• ' _ _ _ . " _ _ "'_ '_' •• ___ .1 _ _ ... ... __ • • • . •• ____ _ • • _ _ •.• _ . _ __ , _ _ .1 

::ÓStiCO ~nico das L_~_J % ! N- I % I N- ! __ ~ 
Melanoma I 10 1_~J __ 4~._~J 14 I 3,2 I 

._~~ __ ........ _ .. _._ ... J._ .... ~~._ ... 1 . .... ~3 .. ...I .... _~ .... _ '- ... ~~ .. _.1 ...... 
18 

.... . J_ .. ~~ ..... 1 

CBC .J~:"~._9~J_~~I~~J._~J~I_.J 
_:BC ou :~._ .. . __ I _._.~. _ ..... .I .. _=--_.J .. _~ .... _..J ._ ... ~~~_.J _._ .. ~ ... _.J _ ... ~?_ .. .J 
CB~~~.~~~:'~~~ . .. _ I __ .~_ . ..J __ .. :-_ .. _J ... _._~ . __ -' ~ __ .J _ .. . ~_._ J ....... ~: __ J 
Outros IUrn0rc5 I _ _ ': .. _J _ 0.7_1 I - _J 2 .L_~J 

Sem ficha .J _ -__ J _._-__ '-..:_0 _J __ ~~ _ _' __ 2~ . . _J _~~~J 

_~~ ~".fo~~~O.. ...J., .. . ,= .... , .. .1.. ... ::: .... , ... 1 " __ ._-=_ , .../ .. _ ':. , . . ..1. .. ~:. ... _ .I. ' .. 3:7._J 
_~~_. __ "_" ...... J _ .. .!.~ ... J _.~~~ .. ..J ._~~~ .... _-' . ___ ~~~. '.' .. .1 ._ .4~~ ... .. , . I _ . ~~·~_ ._J 

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. 

o principal procedimento terapêutico utilizado nas lesões com suspeita clínica de 

câncer de pele foi biopsia excisional (92,8%), ou seja, a retirada completa da 

tumoração (tabela 5). 
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Tabela 5. Procedimentos terapêuticos nas lesões dos pacientes atendidos pelo 

Programa de Assistência Dermatológica aos Lavradores Pomerano no Interior do 

Estado do Espírito Santo", com diagnóstico clínico de câncer de pele, Santa Maria de 

Jetibá, 1997 a 2002. 

. - . . ... .. - .. 

Conduta Localidade I Total J 
Terapêutica Sede I Garrafão ~ 

N° J % I N° I % N° l_~ 
Exerése cirúrgica I 275 I 93,5 J 126 I 91,3 401 I~~ 
Biopsia incisional I 7 I 2,4 I 11 I 8,0 18 I 4,2 I 
* Encaminhado I 7 I 2,4 I - I - 7 I 1,6 I 

Ignorado I 5 I 1,7 I 1 I 0,7 6 
I 

1,4 I ~ 
Total I 294 I 100,0 I 138 I 100,0 432 1 100~ 

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. 

* Encaminhado para outro serviço de maior complexidade. 

Na análise da freqüência do câncer de pele, em Santa Maria de Jetibá, dos casos 

com confIrmação histopatológica, em todo período estudado, verifIca-se que dentre 

as lesões examinadas 59,5 % tiveram resultados de Carcinoma Basocelular (CBC), 

coincidentemente o equivalente ao mesmo percentual nas duas localidades, 59,5 na 

sede e 59,4 no distrito. O Carcinoma Espinocelular (CEC) permaneceu em segundo 

lugar de ocorrência em todo município com 7,9 %, destacando-se que na sede o CEC 

apareceu com uma freqüência maior em 7,3 percentuais que em Garrafão. Esta 

classifIcação não teve a contribuição dos casos de Carcinoma Espinocelular in situ 

que foram computados a parte (2,3 %). ConfIrmou-se histopatológicamente 1,9 % de 

Melanoma e 0,7 % de Melanoma in situ no período de 1997 a 2002 em Santa Maria 

de Jetibá. Dos casos com diagnóstico clínico de câncer de pele, 17,6 % não tiveram 

confIrmação histopatológica e 7,0 fIcaram sem resultado histopatológico (Tabela 6). 
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Tabela 6.Resultado histopatológico das 432 lesões com diagnóstico clínico de 

câncer de pele, Santa Maria de Jetibá, período de 1997 a 2002. 

i 
Sede Garralão Geral I 

Resultado hislopalológico I i I i 
1---------- ----' - .------- - ---1--.--- --------------- --.--
I N"I % I N°l % i N° I % I 

_________________ J ___ J _____ J _______ ~ _ _____ J ________ J _______ J 
Melanoma J 5 1,7 I_.~ 2.2 J ___ ~_L_~ 
CEC I 30 I 10,2 I 4 j 2,9 I 34 I 7~ 
CSC j _~ 59.5 I _~--.J 59,4 J_2~J __ =~_~J 
Carcinomamislo I 5 1_~~_~ _ _ O,~J_~ __ J ____ ~~j 

CECinSllu J 6 1_· 2~J_~~_2,~_J _ _ ~_J 2,3 J 

Melanoma in Si/U J J 0,3 I 2 I 1,4 J 3 J 0,7 J 

Sem resultado histopatológico J 16 I 5,4 J 14 J 10,1 J 30 J 7,0 J 

Encaminhados para outro serviço I 7 I 2,4 J I I 7 I 1,7 I 
- Nio confirmou câncer de pele J 48 I 16,3 I 28 I 20,3 I 76 I 17,6 J 

Total .-J 294 I I~ 138 I 100,0 J _~3~_ .~ 

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. 

A proporção dos tipos de câncer de pele com confirmação histopatológica, 

encontrada nas lesões dos pacientes atendidos no período de 1997 a 2002 no 

município é: 80,8 % são CBC, !O, 7 % são CEC e 2,5 são Melanoma com um 

aparecimento pequeno de CEC in silu (3,1%), de Carcinoma Misto (1, 9 %) e 

Melanoma in silu (0,9). As maiores freqüências encontradas foram CBC com 85,4 % 

em Garrafão, o CEC com um percentual de 13,5 na sede do município e 3,1 % de 

Melanoma no distrito de Garrafão (Tabela 7). 
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Confinnação Histopatológica I 
por tipo de câncer de pele por 

lesões_ 

I I 
GonaBo I G~I I Sede 

_ _____ J ___ ____ --.J _________ ..J 

____ J_:J % I ~ I_%_J ___ ~· __ L-%-J 
_M_c_lan_oma _____ J 5 J _2~ 3 1 _ _ ~oJ 8 1 2,5 J 

_CE_C ____ ---'I 30 I_I~ __ ~J 4.2 1 34 I_I~J 
_C_BC ________ J _I~~ __ ~~J __ o 82 __ J _~_J __ ~_J __ 0~O,8 _I 
_Ca_rt_ino_ma_m_ist.o ___ -,I 5 1_ 2.3 1 1 1.0 I 6 , I.~ 

_CE_C_ln_si_lu ___ ~ 6 1 2.7 1 4 -.J 4,2 I 10 , 3.1 1 
_M_e_la_no_ma_'_on_sil_u __ ----J1 I 0,5 1 2 I. 2.1 I 3 1 0.9 I 

Total o~ _ 222 J 100.0 lo 96 -' 100.0 J 318 -.J 100,0.J 

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. 

Tabela 8. Local das lesões confirmadas, pelo exame histopatol6gico, 

como casos de câncer de pele. Santa Maria de Jetibá, 1997 a 2002. 

Sede Garraflo , Geral 
Local da Icsio _____ -J ______ -J _____ --' 

______________ ~ __ ~~ ___ %_~ __ ~_-J __ %_~I ___ ~_~ __ %_~ 
Cabeça 172 77,9 74 78.8 I 246 78.2 

Membro superior 23 10,4 2 2,1 1 25 7.9 

Membro inferior 1 6 I 2,7 I 2 1 2.1 I 8 I 2,5 1 

Tronco I~~~~~~ 
Total I~~~~~ 100.0 J 

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. 

Conforme tabela anterior (Tabela 8), o local do tegumento mais atingido por 

câncer de pele foi a cabeça, tanto na sede (77, 9 %) como no Distrito de Garrafão 

(78,8 %). O segundo local mais atingido sofreu diferenciação conforme a localidade 

sendo que na sede, foi o membro superior com 10,4 % e no Distrito de Garrafão foi o 

tronco com 17,0 %. Em relação ao local da pele menos atingindo, os pacientes da 

sede de Santa Maria de Jetibá apresentaram menos lesões de câncer de pele no 

membro inferior e o Distrito de Garrafão, no membro superior e inferior (Figura 11). 
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Observa-se que três lesões do total de 318, não tiveram seus locais de acometimento 

cutâneo identificados. 

% ° Sede • Garrafão 1 

80 
77, 9 78,8 

60 

40 

20 17, O 

2,7 2,1 
O 

Figura 11. Local das lesões confirmadas, pelo exame histopatológico, 

como casos de câncer de pele. Santa Maria de Jetibá, 1997 a 2002. 

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. 

Tabela 9. Proporção dos tipos de câncer de pele em pacientes com diagnóstico 

clínico confirmado pelo exame histopatológico por localidade de atendimento e sexo, 

Santa Maria de Jetibá, 1997 a 2002. 

Sede Garrafão Geral 

Tipo de câncer Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

Melanoma 4 2 6 

CEC 6 13 2 7 15 

CBC 43 96 20 34 63 130 

Carcinoma 2 2 2 
misto 

CEC in Situ 3 I 2 2 4 4 

Melanoma in I 2 
Situ --- _ ----1 ---
Total 55 117 24 41 79 158 

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. 
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Quando analisado a proporção dos tipos de câncer de pele com confirmação 

histopatológica nos pacientes atendidos no período de 1997 a 2002 no município 

encontra-se 63 pacientes do sexo masculino e 130 pacientes do sexo feminino 

tiveram o diagnóstico de CBC selado com histopatologia com CBC, chegando a 193 

casos de CBC. Apresenta-se um total de 237 pacientes com câncer de pele 

confmnado pelo exame histopatológico (Tabela 9). 

Tabela 10. Características sócio-demográficas de pacientes com diagnóstico de 
câncer de pele confirmado pelo exame histopatológico. Santa Maria de Jetibá, 1997 a 
2002. 

CaraC:lerl~lic:a.~ J . _____ _ ._ .. §~~.e ___ .. _._ ... .. . _. 1. __ .. _._ ... __ .. _9_~~!!~ . __ . __ . ..J -- _ .. ___ 9~~'I~! ____ . __ J 
sócio-demo~fica.~ ____ ... 2!" ... __ . ..l ____ .~. ___ J __ ._ ._.~~ ____ I_. ___ ~ _ _.l __ ._J!' __ J _____ ~ ___ I 

~~ _____ r _ _ ~ __ . __ ._J_. ___ J _ __ ._._J ___ I._. ___ .J 
Masculino I _ _ S5--.J 32.0 24 I 36.9 1 79 I 33,L-J 

Feminino I 117 J 68,O-.-J 41 _.l_~~_,1 _ J __ 11L....J ___ ~7_J 

TOIaI I 172 72.6 65 I 27.4 237 100,0 

Faixa eW1a ~anos! I 
14a29 4 2,7 2 I 3.2 6 2.9 

30a39 12 8,2 3 1 4,8 15 7,2 

4Oa49 28 19.0 12 I 19,4 40 19,1 

50a59 34 23,1 17 I 27.5 51 24.4 

roa 69 32 21,8 10 I 16,1 42 20.1 

70a 79 28 19.1 16 I 25,8 44 21 .1 

80e mais I 9 6,1 2 I 3,2 11 5,2 

TOIaI I 147 100,0 62 I 100,0 209 100,0 J 
Atividade I I I 

Lavrador J 131 ~ 86,2 56 I 98,2 187 89,5 I 
Oullas I . 21 I 13.8 I 1,8 22 10,5 I 
TOIaI _.l I~L..J 100,0 57 .I 100,0 209 J 1ºº!9 .J 

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. 

Das características sócio-demográficas dos pacientes com diagnóstico de câncer 

de pele, confirmado pelo exame histopatológico, a variável sexo teve a maior 

freqüência na mulher tanto na sede do município como no Distrito de Garrafão, com 

68,0 e 63,1 percentuais, respectivamente (Figura 12). As faixas etárias entre 50 a 59 

anos (23,1) e 60 a 69 anos (21,8) foram as mais atingidas na sede de Santa Maria de 

Jetibá. No Distrito de Garrafão, os maiores percentuais encontram-se na faixa de 50 a 

59 anos (27,5) e a faixa etária de 70 a 79 anos (25,8). Verifica-se em todo o 

município, no período estudado, os extremos acometidos compreendem 2,9 de 

freqüência na faixa etária de 14 a 29 anos a 5,2 em 80 anos e mais. Analisando-se a 
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atividade principal exercida pelo paciente, a de lavrador representa 89,5 % do todo 

analisado, porém já se aponta uma pequena diminuição deste percentual na sede 

(86,2) em relação ao distrito (98,2) (Tabela 10) do município de Santa Maria de 

Jetibá. 

% o Sede • Garrafão 
100,0 

80 ,0 
68,0 

60 ,0 

40 ,0 32 ,0 
36,9 

20,0 

0,0 
Masculino Feminino 

Figura 12. A distribuição por sexo do. pac iente com câncer de pele 

confirmados pelo exame hi topatológico, Santa Maria de Jetibá. 1997 a 2002. 

Fonte: Secretari a de Estado da Saúde do Espírito Santo. 

Observa- e um percentual elevado de etnia pomeranaJalemã, tanto na sede (93,8) 

quanto em Garrafão (88,0). A etnia italiana se coloca como segunda em ocorrência 

entre os pacientes da ede (4,4%) e em Garrafão (6,6%) (Figura 13), sendo 

equivalentes tanto no lado materno quanto paterno (Tabela 11). 



% 

100.0 

80.0 

60.0 

40.0 

20.0 

0,0 -t----" 

93.8 

4,4 

Santa Maria de Jetibá 

• PomeranaJalemã It aliana o Outras 

88,0 

1,8 

Garrafão 

Figura 13. Etnia dos pacientes com diagnóstico clínico e histopatológico de 

câncer de pele segundo localidade de atendimento. 

Fonte: Secretaria de E tado de Saúde do Espírito Santo 
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Quanto à história familiar, 33 ,8 % dos pacientes com diagnóstico clínico e 

hi stopatológico de câncer de pele, na sede de Santa Maria de Jetibá, tiveram câncer 

de pele na farru1ia relatado e com o percentual de 28,9 em relação ao acometimento 

por outro tipo de câncer na farru1ia. Tanto história familiar de câncer de pele como 

história familiar de câncer tem seu percentual diminuído no Distrito de Garrafão 

(Tabela 11 e Figura 14). 
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Tabela 11. Hi tórico familiar dos paciente com diagnóstico clínico e histopatológico 

de câncer de pele. Santa Maria de Jetibá, 1997 a 2002. 

Elnia materna % % "k 

Pomeranalalemã 136 92.5 4 87.3 180l 91.1 

Ita liana :.5 3 5.4 11 5.4 

Outras 3 2.0 4 7,3 7 3.5 

Total 147 100.0 55 100.0 202 100.0 

Etnia paterna 

Pomeranalalemà 139 94.6 47 87.0 186 92.5 

Italiana 6 4.1 4 7.4 10 5.0 

Outras 2 1,3 3 5.6 5 2.5 
--" -

Total 147 100.0 54 100.0 201 100.0 

Histórico familiar de câncer 
de le ----.J 

Sim 49 33~ __ 16 34.0 
-' 

65 ~ __ 33.9 .--J -
ão ~ 96 66.2 3 1 66,0 127 _ 66,1 

Total ~-100.0 47 100,0 192 __ IOO~ 

Histórico familiar de câncer __ ~ I --- ~-- _I 
Sim 33 16 32,7 I 49 30.1 I -

ão ~ 71.1 33 -.J 67.3 I 114 69,9 -
Total -.J 114 I 100,0 I 49 I 100,0 J 163 100,0 

Fonte: Secretaria de E tado da Saúde do E pírito Santo 

% 
Sede • Garrafão 

40,0 

33,8 34,0 32,7 

30,0 

20,0 

10,0 

0,0 +----"-----'-~ 

Câncer pele Outro tipo de câncer 

Figura 14. Hi tórico familiar de câncer de pacientes com diagnóstico clínico 

e histopatológico de câncer de pele. Santa Maria de J etibá, 1997 a 2002. 

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do E pírito Santo. 
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Quando analisado o tipo de pele dos pacientes com câncer de pele com 

confirmação histopatológica, o tipo 1 aparece mais na sede (13 %) , um pouco mais 

que três vezes o encontrado no distrito (3,6 %). O tipo de pele 2 é o mais encontrado 

(75,1 %) nos pacientes com câncer de pele em todo o município. Grande parte dos 

pacientes com casos de câncer de pele em Santa Maria de Jetibá tinha uma pele do 

tipo 1 e 2 (85,6%). Não foram evidenciados tipos de pele 5 e 6 no período estudado 

(Tabela 12). 

Tabela 12. Classificação segundo fototipos de pele dos pacientes atendidos pelo 

"Programa de Assistência Dermatológica aos Lavradores Pomeranos do Interior do 

Estado do Espírito Santo" com diagnóstico clínico e histopatológico de câncer de 

pele. Santa Maria de J etibá no período de 1997 a 2002. 

I Garrafão I Geral ~ Sede 
Fototipos de Pele ._~J % J _N~_I _ ___ % ____ J __ N° I % ---_ .. _--

1 19 13,0 I 2 I 3,6 I 21 I 10,5 

2 106 72,6 I 45 , 81,8 , 151 , 75,1 

3 20 13,7 , 8 -, 14,6 , 28 I 13,9 

4 1 0,7 I O I 0,0 I 1 I 0,5 

Total 146 100,0 I 5U 100,0 -'- 20_U 100~ 
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. 

Conforme tabela abaixo (Tabela 13) demonstra-se que 56,6 % dos pacientes com 

diagnóstico clínico e histopatológico de câncer de pele, de Santa Maria de Jetibá, no 

período estudado, tiveram o tempo de exposição solar de 5 a 9 horas por dia, sendo 

que a jornada de oito horas por dia é que eleva este percentual. Encontra-se ainda um 

considerável percentual de 35,5 % de exposição solar de 10 a 14 horas por dia. A 

maioria dos pacientes (89,1 %) respondeu que o horário é ininterrupto à exposição 

solar. Este percentual é mais elevado no Distrito de Garrafão com 96,2 % de 

pacientes expostos ao sol o dia todo sem interrupção. O uso ide chapéu como protetor 

solar chegou a um percentual de 75,9 no paciente com câncer de pele em todo o 

município, sem diferença no percentual significativa nos dois locais de atendimento. 

A resposta positiva sobre o uso de manga comprida como proteção solar se 

apresentou com 37,2 % na sede do município e 25,5% no Distrito de Garrafão. Um 



66 

pouco mais elevado foi o percentual sobre o uso de calça comprida também como 

medida de proteção ao sol, endo que no meio urbano apareceu com 51 ,4 % e no 

meio rural com 30,9 %. Bem diminuído foi o percentual respondido obre o uso de 

filtro solar que atingiu a 8,9 em todo município, sendo bem menos utilizado no 

Distrito de Garrafão (3,6). 

% • Chapeu M3nga o Calça • Filtro 
100.0 

83.3 

ao,o 

60,0 

40,0 

20,0 

0,0 

Figura 15. Método de proteção solar adolados por pacientes com diagnóstico cl ínico e 

histopatológico de câncer de pele, confonne sexo. Santa Maria de Jeúbá, 1997 a 2002 . 

Fonte: Secretaria de E lado da Saúde do Espírito Santo. 

Ao anali ar os métodos de proteção solar entre os sexos, nos pacientes com 

câncer de pele confirmado pelo exame histopatológico (FiguraI5), na sede do 

município o uso de calças compridas é o método mai utilizado pelos homens 

(83,3%), enquanto no exo feminino é o chapéu, com 78,0 %. Chama a atenção na 

sede que 70,8 % dos homens utilizam chapéu e como outras medidas de proteção, o 

u o de manga comprida aparece com somente 31,3 % e um percentual muito baixo 

de u o de protetor solar de 2,1 %, O sexo feminino distribui , mais uniformemente na 

sede, estes percentuais, ou seja, 40,0% fazem uso de manga compridas, 36,0 % de 

calça comprida e 15,2 % de filtro solar como métodos de proteção solar. No Distrito 

de Garrafão o uso de chapéu é o método de proteção solar mais utilizado em ambos 

o exos, sendo que os homens fazem maior uso (78,9 %) que as mulheres (75,0 %). 

Há uma diferença bem acentuada no uso de mangas compridas entre os sexos, de 

22,8 %, representado por maior proteção entre as mulheres. O uso de calças 

compridas tem um percentual muito mais elevado nos homens (52,6) em relação às 
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mulheres (19,4). O sexo masculino não faz proteção com filtro solar e um pequeno 

percentual de mulheres (5,6) o faz. 

Tabela 13. Medidas de proteção adotados pelos pacientes com diagnóstico clínico e 

histopatológico de câncer de pele do .. Programa de Assistência Dermatológica aos 

Lavradores Pomeranos no Interior do Estado do Espírito Santo", Santa Maria de 

Jetibá, 1997 a 2002. 

~:=~e~::Siçãoaosol "'--~-~~%-l---r;-~a:rnlão .% __ ~~ ___ G~ral _.., ___ .J 
~. J, ___ ~ ~ ___ J ___ . __ . __ J 

Oa4 --.-J 15 I 10.1 I I I __ ILJ 16 J 7.9.J 

5 a 9 1 ~ ~.L-.J 35 I 64.8 1 __ 1 ~5_J _ .. ....2.~~_-.J 
IOal4 J 54 I~L-J __ IL-J 33.3 1 72 J~~ 
Total 1 149 1 100.0 1 54 I 100.0 1 203 j 100.0 1 

Homio de exposição ao sol 1 N" I % 1 N° I % 1 N" I % I 

Antes 9:00 e após 14:00 I 15 I 10.0 I 1 1.9 1 16 I 7.9 1 

Entre 9:00 e 14:00 I 5.J 3.3 I 1 ~ 6 1 ~ 
o dia todo I 130 I 86.7 I 51 I 96.2 I 151 I 89.1 I 
Total I 150 I 100.0 I 54 I 100.0 I 173 1 100.0 I 
~de.~ I N" I % I N" I % I N" I % I 

Sim J _!.!L_J _ .. 75.U 42 -.J 76,4 _-' _~.~_I 75.9 J 

__ -,-N=ão .J __ ~_.-J~3._.J __ 13--.J ___ 2~..I __ ~ __ .J_~4_.I_J 

Total I 148 I 100.0 I 55 I 100.0 I 203 ~ 100.0 I 
Uso de manga comprida --.J N" I % I N" I % _J N" J % I 

______ .~!t.n ____ ._ ... _. ____ . J _ __ .. ~~._ .. __ ..I._ .. _.~!!~ __ ..I __ ... .1~ _ ... j ... __ .15.5_. __ ..1 _ ... _ .C!~_._J ___ . __ ~4.0 .. __ .J 
Não ..J ___ .~__.J 62.8 I 41 I 74.5 -' __ ..l.-~~_J_~o_J 

Total J 148 I 100.L.J_~L-J_100.0--.l_ 203_J 100.0 J 
__ l,l~~~~alç!! _. ____ . _____ _L. __ . ~_ .. _._L _____ .. ~___ _ J ____ N" ____ .-1 ___ . __ ~ .. _J _____ ~~_ J .. __ .. ~ __ . __ . __ I 

Sim I 76 I 51.4 I 17 I 30.9 1 __ 2L-J 45.8 I 
Não I 72 I 48.6 I 38 I 69.1 I 110 I 54.2 I 

Total I 148 I 100.0 I 55 I 100.0 I 203 I 100.0 I 
Uso de filtro solar I N" I % I N" I % I N" I % I 

Sim I 16 I 10.9 I 2 I 3.6 I 18 I 8.9 I 
Não I 131 I 89~ 53 I 96,4 I 184 1 91.1 I 

Total J 147 ~ 100~ 55 I 100.0 J 202 I _ 100.0 _ J 
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo. 

A proporção por ano entre medidas de proteção solar mostra o uso de chapéu foi 

a medida mais utilizada em todos os anos. Como há mais de uma medida de proteção 

solar adotada pelos pacientes, pode-se perceber que as medidas que mais cresceram 

proporcionalmente foram o uso de camisa de manga comprida e o uso de calça 

comprida com o decorrer dos anos. Mesmo tendo um decréscimo proporcional no 
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ano de 2002, o chapéu continuou sendo a medida de proteção solar mais usada pelos 

pacientes (Tabela 14). Visualiza-se um aumento no comportamento dos pacientes 

em relação à proteção olar em relação ao ano de 1997 (Figura 16). 

Tabela 14. Proporção das medidas de proteção ao sol por ano de atendimento em pacientes 

com diagnósti co clínico de câncer de pele, Santa Maria de Jetibá. período de 1997 a 2002 . 

Ano Uso de Chapéu % Uso de Camisa de Manga % Uso de calça Comprida % 

1997 60. 5 15.8 15,8 
I-

1998 64.4 28. 8 27. 4 
---

~9 __ 75, 0 --.J 39, 3 ~ 57, I 

2000 66, 7 I 30, 7 I 46, 7 

200 1 62.8 32,6 I 44.2 

2002 53, 7 28,4 46, 3 
I 
Fonte: Secretari a de Estado da Saúde do Espírito Santo. 
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Figura 16. Proporção entre as medidas de Proteção, com exceção do uso de filtro 

solar, adotada por pacientes com diagnóstico clínico de câncer de pele segundo ano 

de atendimento, Santa Maria de Jetibá, 1997 a 2002. 

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. 

Chama bastante atenção o início da ida das crianças para a lavoura. No ano de 

1998, observa-se que 50 % dos pacientes com diagnóstico clínico de câncer de pele 
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tiveram o início da atividade de lavrador com nove anos ou menos de idade no 

município de Santa Maria de Jetibá, sendo que o Distrito de Garrafão expressou o 

maior percentual que foi de 52,17 %. Há um percentual expressivo do início da 

atividade de lavrador nas crianças e adolescentes, somando o dado *desde a 

infância, o que totaliza 97,2 em todo o município, quase a totalidade dos pacientes 

(Tabela 15). 

Tabela 15. Início da atividade de lavrador por faixa etária no município de Santa 

Maria de Jetibá no ano de 1998. 

Faixa Etária em ano8~ede ... .. _ ... ..1. G_a~~o _. __ H I. Geral . . . .. .. I 
_____________ . ____ ~~ __ J _____ ~ __ . __ J_~ ___ ._. J ___ ~ __ J ... _~ ____ .J ___ ~. ___ J 

s 9 ~ __ 11 ____ .1 45,8 ._~ _~ ___ J ~~ __ .. j __ -=5 _____ J . ___ ~O~ ___ ~ 
10a 15 J __ ._~! ___ ._J~~J __ 14 __ I_ 30A __ .J ___ ~6 ___ .J .. ~_1 
16120 I I I I I I I 
~21 I I 4,2 I I I I IA I 

Não preenchido I I I I 2,2 I I 1 A I 
• Desde intãncil I I I 7 I 15,2 I 7 I 10,0 I 
Total I 24 I 100,0 I 46 I 100,0 I 70 J 100,0 I 
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo 

* No ano de 1998 houve este preenchimento indevido na variável. 

Quatro anos depois, em 2002, este percentual tem uma discreta diminuição, 

passando para 44,12 % de pacientes com início de atividade de lavrador com nove 

anos ou menos, coincidindo com o mesmo percentual na faixa etária de 10 a 15 anos 

de idade no município estudado. A diminuição é equivalente na área urbana e rural, 

em torno de 4% do ano de 1998 para o ano de 2002 (Tabela 16). 
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Tabela 16. Início da atividade de lavrador por faixa etária no município de Santa 

Maria de Jetibá no ano de 2002. 

I FiiiXã" Etária em anos 

I 
I 

~ ~ r _. sêde~· . . I Garrafão 
i 

I
' Nó- ~ . " i % .~- r-",õ·--·· .-. -;-% -.-

, , I 

Geral 

i No" 
I 

~9 I 17 I 41~'i I 13 i 48,2 30 44,1 

r--fôais-- ~ -' ·---T-l-8-··-~-- r·-·-43".9·---·-1--12-'--.-' - ,-'44,4--'- .. - í '-30' T--44~I--' 

1--·-16·a20---·-·-----l 2-·--' [ -~4,9·-··· ··T--·T-····[···Ú~·- -T· -4·- 5,9 

I~il ,r--··---r 2.4 r' I r- I--·- r--'cç--
[Não preenchidõ .. -----·-·-r-- 3 --'.- r- ú---- r- -:-.~ ---r' -,_ .... ---[---3 ~~ ...... ,"' -4~4~ --~'-

f*DCsde infãnqa ,:---_., , I I r·-~-·--r--, --"-
ITotal 141 rÕO-:Õ--f27 ,100,0 '-6ã--'--ioo.õ-
Fonte: Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo 

Demonstrado na tabela 17 a freqüência do acometimento do câncer de pele no 

sexo no período de estudo. O Carcinoma basocelular (CBC), o mais freqüente de 

todos os tipos de cânceres de pele no município (80%), aparece com igual 

ocorrência em homens e mulheres, tanto na sede, com 78,3 para ambos os sexos, 

como em Garrafão, 84 % nos homens e 84,8% nas mulheres, este percentual 

aumentado em décimos. O melanoma cutâneo maligno (MCM) teve sua maior 

freqüente nas mulheres, tanto na sede (3,1 %) como no distrito (4,3 %). O mesmo 

ocorreu com o diagnóstico histopatológico do carcinoma espinocelular que 

confirmou caso de câncer de pele mais no sexo feminino nas duas 

localidades:13,9% na sede e 4,3% no distrito, sendo porém considerada pequena em 

relação ao sexo masculino que foi: 11,6 % na sede e 4,0% no distrito. Neste caso o 

que chama a tenção é a diferença do achado entre localidades sem considerar a 

variável sexo. 
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Tabela 17. Proporção dos tipos de câncer de pele pacientes çom diagnóstico clínico 

confirmado pelo exame histopatológico por localidade de atendimento e sexo, Santa 

Maria de Jetibá, 1997 a 2002. 

Tipos de cãncer JI ':~!:~' J a.mBo J ______ Tm"-- __ J 
de pele 

Masculino 1_ Feminino I Masculino J ~minino 1_ Mascul~ Feminino I 

_M_ela_noma __ ---'! I~ 4 I O J_~ __ I_~ 6 I 
_CEC ____ ----JJ 6 I 13 I I 2 I. 7 I 15 I 
_C_BC ____ J 43 I 96 I 20 I ~ 63 I 130 I 
_Carci_'no_ma_mis_to ----lI I 2 I I I 2 I 2 I 
_CEC_inS_itu_--J1 3 I 2 I I 2 I 4 1_4~ 

_M_elanoma_in_Situ_--J1 I O I I I 2 I I 
Total __ 1 55 _ J . ll~ 24~ .. 41 L 79 1. ._. 158 J 
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. 

Tabela 18. Tipos de câncer de pele em lesões de pacientes com diagnóstico clínico e 

histopatológico pelo ano de ocorrência, Santa Maria de Jetibá, 1997 a 2002. 

Tipos de I Mclanoma I CEC I CBC I ~rcinoma J CEC in ~ilu J ~c~anoma 
cincer Misto In SlIu 

-----'------'----_. -----' 
_Anos ___ I~_. ___ ~J~._. __ % __ L~ ____ :-" __ L~ .. __ ._~ ___ .1 ~ __ . __ % __ ..J .. ~. ~.J 
_1_99_7 _-,I 3 3~:1 8.8 I 26 10.1 I ~ __ I _~J_-__ ~ 
_1_99_8 _-,I 3 37,5 1 4 11.8 1 53 20.6 I I 3 30.0 I 2 66~ 

_1_999_---'1 I 12,5 I 6 17.6 I 17 6.6 I I I - 1 
_2_000_--,1 - J lO 29.4 I 59 23.0 1_3_~~ 2 20.0 1 - J 
_2_00_1_--J1 - 1 7 20,6 I 34 13.2 I 2 33.3 I 2 20.0 I I 33.3 I 
_2_002_---" I 12,5 I 4 11.8 I 68 26,5 I 16.7 I 2 20.0 I - I 

Total I 8 100.0 I 34 100.0 J 257 100.0 I 6 100.0 J 10 I~~_ 3 I~.0-.J 

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. 

Desprezando-se as 114 lesões resultantes do encaminhamento para outro serviço, 

da não confmnação histopatol6gica de câncer de pele e das lesões sem resultado 

histopatológico, analisa-se que 318 lesões confirmaram o diagnóstico de câncer de 

pele, que teve um comportamento epidemiológico diferenciado através do período de 
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1997 a 2002. As lesões de melanoma cutâneo foram mais detectadas nos anos de 

1997 e 1998, as de CEC no ano 2000 com um percentual de 29,4 de ocorrência 

dentre o período. O CBC teve sua maior detecção pelo atendimento do programa no 

ano de 2002 com 68 lesões diagnosticadas histopatológicamente. Sempre 

apresentando números pequenos, o Carcinoma Misto, o CEC in situ e o Melanoma in 

situ se distribuem aleatoriamente no período. Os anos de 1998, 2000 e 2002 são os 

que apresentam um número maior de lesões cutâneas de câncer, resultante do 

atendimento na sede e no distrito do município de Santa Maria de Jetibá (Tabela 18). 
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VI - DISCUSSÃO 

Muitos estudos publicados têm enfatizado a importância do câncer de pele nas 

populações brasileiras e internacionais. Se por um lado o Carcinoma Basocelular 

(CBC) aparece nos estudos devido sua alta incidência por outro o Melanoma, de 

menor ocorrência, leva a muitas investigações por sua alta letalidade. 

Mencionam-se, aqui, os estudos de interesse para esse trabalho: 

Rastreamento (screening) de câncer de pele como medida de descoberta de 

casos: 

ROCHA et. al (2002) mediram a prevalência das lesões cutâneas pré-malignas e 

malignas, determinando a sensibilidade e a especificidade de rastreamento para estas 

lesões. O estudo transversal teve a escolha aleatória de 48 setores censitários da zona 

urbana de Pelotas-Rio Grande do Sul e um elenco de perguntas específicas sobre 

surgimento de lesões de pele nos últimos seis meses e lou presença de lesões em 

áreas expostas. Os autores citando Brandt 1996 (p.102) problematizam o 

rastreamento de qualquer doença e descrevem algumas premissas que devem ser 

observadas: a. o rastreamento (screening) deve contemplar doenças de alta 

prevalência, elevada morbidade e mortalidade; b. o tratamento precoce da doença 

rastreada deve ser capaz de reduzir seus desfechos desfavoráveis; c. o rastreamento 

deve ser de baixo custo e com menor risco possível à população rastreada. Por ter 

sido um estudo de base populacional, o que o faz representativo da população, pode

se determinar a prevalência das lesões cutâneas pré-malignas e malignas que teve um 

achado de 20,7 % de detecção, menor do que encontrado em algumas campanhas 

nacionais, 26% no Paraná em 1998 e 40,17% em Minas Gerais no ano de 1992, 

conforme citam os próprios aulores, como também a prevalência das lesões cutâneas 

malignas que teve um percentual de 2,3, percentual menor do encontrado num estudo 

de base populacional no Canadá no período de 1994-1995(3,8 %). Por fim, 

concluem que o rastreamento é importante quando seletivo, voltado para grupos de 
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pessoas sob risco e propõem novos estudos para o país que tem na sua população 

diversas origens étnicas, vivendo em diferentes latitudes. 

Apresentou-se a ocorrência de casos de câncer de pele em Santa Maria de Jetibá 

em todos os anos, contribuindo para a prevenção secundária do câncer de pele que é 

a descoberta precoce dos casos. Não se apresenta neste trabalho o número de nevos 

displásicos e ceratoses actnícas, respectivamente, precursoras de melanoma cutâneo e 

de câncer de pele não melanoma que foram diagnosticados e tratados no "Programa 

de Assistência Dermatológica aos Lavradores Pomeranos do Interior do Estado do 

Espírito Santo" pela não priorização destas informações contidas na planilha, porém 

a resolução diante das lesões pré-neoplásicas é alta tanto no diagnóstico clínico como 

no tratamento de todas as lesões rastreadas, diminuindo, provavelmente, os 

investimentos e os custos dos serviços de saúde. 

SANTOS NEVES (2003) relata que o resultado do "Programa de Assistência 

Dermatológica aos Lavradores Pomeranos no Interior do Estado do Espírito Santo" 

na análise de vários observadores e médicos, é o controle do câncer de pele no 

interior do estado devido à constatação da diminuição da gravidade dos casos. 

Segundo PAGUNG (2002) os descendentes de imigrantes pomeranos 

apresentavam tumores de pele com tamanho demasiadamente grande que inclusive 

dificultava o tratamento devido seu diagnóstico tardio. Com a implantação desse 

referido programa no interior do Espírito Santo, hoje os tumores diagnosticados são 

pequenos e com pouco tempo de evolução. Assim, o autor frisa que, o "Programa de 

Assistência Dermatológica aos Lavradores Pomeranos no Interior do Estado do 

Espírito Santo" alcança o seu objetivo principal que é a prevenção e a detecção 

precoce do câncer de pele nesta população sob risco. 
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Número de mulheres e homens que procuraram atendimento e a detecção 

precoce de câncer de pele, sua faixa etária, o diagnóstico clínico de câncer de 

pele e sua acurácia: 

GOLEMAN et. ai (1978), revisando 1187 carcinomas em 955 pacientes no 

Serviço de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (USP), diagnosticaram 704 Carcinomas Basocelulares 

(59,30%), 470 Carcinomas Espinocelulares (39,60%) e 13 Carcinomas de Colisão 

(sic) (1,10%). Ocorreu predomínio, em todos os carcinomas, do sexo masculino (55 

%) e a maior freqüência encontrada em relação à idade média dos pacientes 

diagnosticados pela primeira vez tanto com Carcinoma Basocelular (CBC) como 

Carcinoma Espinocelular (CEC) foi 57 anos. 

No Estado do Piauí, PRADO (1978) estudando tumores de pele nesta população 

no período de 1964-1984, encontrou 91 % das lesões diagnosticadas como CBC, 7 % 

CEC e 2 % de Melanoma Maligno. O estudo que realizou sobre CBC identificou o 

sexo feminino como o mais freqüente (57 %) e no estudo sobre o CEC o sexo 

masculino prevaleceu com 55,6 % e em relação à faixa etária mais acometida foi 

acima de 60 anos de idade (51,4 %) nos dois estudos. 

BANDEIRA et.al (2003) estudaram 704 carcinomas basocelulares em 623 

pacientes, num período de 1991 a 1996, em Recife -Pernambuco, justificado pela sua 

alta incidência local e para melhor conhecer a sua epidemiologia. Foi evidenciado 

que os carcinomas basocelulares são tumores de freqüência elevada, com 

predominância no sexo feminino e acometimento mais freqüente na faixa etária de 

55 a 72 anos de idade. 

Há uma coincidência nas informações sobre o estudo em Santa Maria de Jetibá 

em relação ao sexo feminino como o mais diagnosticado clinicamente de câncer de 

pele com o estudo realizado em Recife. Porém este dado pode ser confundido visto 

que as mulheres são as que mais procuram serviço de saúde, o que pode elevar o este 

percentual. 
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Presser e Taylor (1973) citados por KOPKE e SCHMIDT (2002) relatam que a 

acurácia diagnóstica para CBC é em tomo de 70 % entre dermatologistas 

acadêmicos, de 65 % para os dermatologistas de clínica privada e 64 % para 

residentes, considerado um percentual muito baixo dentro do esperado visto que este 

tipo de câncer de pele tem alta incidência. O percentual encontrado de 82,4 % de 

acerto no diagnóstico de todos os cânceres de pele no estudo de Santa Maria de 
" Jetibá é alto, podendo-se extrapolar em dizer que a acurácia diagnóstica para CBC 

também foi alta por tratar-se do diagnóstico clínico mais realizado e mais sujeito a 

erros e principalmente a acertos devido os anos de experiência dos dermatologistas 

do programa. O "Programa de Assistência Dermatológica aos Lavradores Pomeranos 

no Interior do Estado do Espírito Santo" adotou como norma que todo o paciente 

com a descrição das lesões cutâneas realizadas pelos acadêmicos de medicina, são 

diagnosticados pelos dermatologistas como momento de aprendizado do aluno e 

conseqüentemente uma uniformidade nos critérios clínicos para selar o diagnóstico 

clínico de câncer de pele. 

Para melhorar a acurácia em relação ao diagnóstico do melanoma cutâneo, 

utiliza-se o dermatoscópio que aumenta em aproximadamente 10 vezes a 

visualização da lesão e permite a avaliação das camadas mais profundas da pele. A 

dermatoscopia, exame complementar, auxilia o médico classificar a lesão em 

benigna, suspeita e maligna, decidindo o acompanhamento clínico ou é a exerése 

cirúrgica das lesões suspeitas e malignas (HOSPITAL DO CÂNCER, 2003). Neste 

trabalho, para descoberta de melanoma maligno cutâneo, utiliza-se o dermatoscópio, 

porém por tratar-se de programa de rastreamento, retira-se a lesão melanocítica com 

dúvida no diagnóstico clínico, selando-o com o diagnóstico histopatológico. 

Lesão única: 

Numa amostra de 955 pacientes, GOLEMAN et. al (1978) encontraram 47,12 % 

de lesão única de carcinoma basocelular, 36, 02% de carcinoma espinocelular único 

e os demais percentuais de múltiplas lesões., PRADO (1987) encontrou no estudo 

sobre carcinoma basocelular 64 % de lesão única. BANDEIRA et.al (2003) 
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apresentaram no seu estudo que a maioria dos pacientes tinham apenas uma lesão 

entre os carcinomas basocelulares. No estudo presente também é alto o percentual de 

lesão única (78, 4). 

Acometimento de áreas do tegumento cutâneo na suspeita de lesões de câncer de 

pele: 

Observa-se uma relativa raridade no acometimento do CBC em áreas expostas 

como dorso dos antebraços e mãos que comumente estão expostos ao sol e a 

ocorrência em áreas mais protegidas do solou cobertas, como o canto interno dos 

olhos, o espaço retroauricular e as regiões inguinocrurais, levando Kople e Schmidt a 

questionar sobre a real importância da exposição solar como fator de risco 

preponderante (KOPLE e SCHMIDT 2002). 

Segundo KORTING e DENK (1997) o CBC tem uma ocorrência de 80 a 90 % na 

face e apenas 2% no couro cabeludo. 

MINELLI et al. (1982) no estudo, em Londrina-Paraná, encontrarám que a face é 

o local de maior acometimento da lesão cutânea com 98,68 % . 

O estudo ora apresentado, não diferindo dos demais estudos, tem a cabeça como 

local mais atingindo, com o percentual (78,2) em todo o município, devido 

principalmente o acometimento da face. 

Origem étnica: 

ARMOSTRONG e HOLMAN (1984) estudando a origem étnica como fator de 

risco para melanoma maligno cutâneo, dentre outros, na Austrália Ocidental, através 

de estudo analítico de caso controle com 511 pacientes pareados com 511 controles, 

observaram que imigrantes Australianos têm menos risco para melanoma do que os 

nascidos na Austrália e também que a idade de chegada destes imigrantes na 

Austrália é o principal fator como risco para melanoma. Dentre as conclusões a que 
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se chegaram foi que não há associação significante entre ocorrência de melanoma e 

origem céltica. Outro achado foi a redução de risco para melanoma nos indivíduos 

sulistas da Europa o que é compatível com as baixas taxas de incidência na Espanha 

e outras populações latinas. Uma explicação é a pigmentação mais escura dos 

Europeus sulistas se comparada à pigmentação de outros caucasianos. Outra 

explicação poderia ser dada pelos costumes de exposição solar ou estado cultural e 

sócio-econômico das pessoas do sul da Europa em relação aos outros australianos. 

MENDONÇA (1992) analisando o risco crescente de melanoma de pele no Brasil 

encontrou taxas de incidência mais altas em São Paulo e Porto Alegre, regiões com 

grande concentração de indivíduos com pele clara, do que as encontradas em Recife 

e Fortaleza. Concluiu que há necessidade de estudos nas regiões Sudeste e Sul, onde 

imigrantes europeus e seus descendentes se dedicam ao trabalho agrícola, sob um 

clima tropical com exposição ao sol continuadamente, desde a infância, devido às 

condições favoráveis ao desenvolvimento de câncer de pele. Segundo a autora, as 

campanhas de rastreamento realizadas na Austrália e Escócia tiveram êxito na 

descoberta de casos de melanoma de pele em estágio inicial e finaliza que a 

condução de estudos no Brasil para identificar grupos de alto risco se toma 

necessário para uma política de controle com medidas adequadas e específicas. 

Santa Maria de Jetibá possui um número expressivo de lavradores com origem 

étnica pomeranalalemã, apresentando todas as condições de risco apresentadas acima 

como início de atividade agrícola na infância, exposição excessiva ao sol em 

localidades de clima tropical, sendo um exemplo dos demais municípios priorizados 

no "Programa de Assistência Dermatológica aos Lavradores Pomeranos no Interior 

do Estado do Espírito Santo" sendo necessários estudos de prevalência para uma 

definição de medidas de controle com intervenções específicas a este grupo especial 

da população. 
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Tipo de Pele, história familiar de câncer de pele: 

Destaca-se um estudo controlado para investigação de fatores de risco no 

desenvolvimento de carcinoma basocelular, numa população de 259 casos de 

carcinoma basocelular e 518 controles, pareados segundo sexo e idade, que as peles 

claras de tipo I e 11 de Fitzpatrick, a atividade profissional desenvolvida sob 

exposição constante à luz solar e as alterações cutâneas resultantes da exposição 

crônica à radiação solar representam fatores de risco por si só. Nesse estudo citado, 

os casos de CBC foram em maior número pacientes com pele do tipo m, resultado 

da amostra, sendo que pode ser valorizada devido a informação agregada que estas a 

pessoas tinham história de exposição intensa a queimaduras solares. Assim se 

agrupou, com base nesta informação, as pessoas com tipo de pele 3 e história de 

queimadura com as pessoas com tipo de pele 1 e 2. Estatisticamente foi comprovado 

que pessoas com tipo de pele 3 com história prévia de queimadura solar estão 

incluídos como fator de risco significante para câncer de pele, juntamente com 

pessoas com tipo de pele 1 e 2 (MAIA et.al 1995). 

No mesmo estudo de análise de regressão logística estudada pelos autores, não 

há confirmação que olhos e cabelos claros, história familiar de câncer de pele, 

exposição solar intensa, aparecimento de efélides na infância, dentre outros, ora não 

citados, representem fatores de risco. Porém, Hogan et al (1989) citados pelos 

autores encontrou no seu estudo que história de câncer de pele era significante para 

CBC e MacDonald (1976) também citado pelos mesmos autores relata que os 

indivíduos com uma história familiar de câncer de pele evoluem mais cedo para o 

câncer de pele. Outra controvérsia apontada foi na defmição do que é exposição 

intensa a luz solar. Hogan et al (1989) citados mais uma vez pelo autor, quantificou 

esta exposição solar variável e intensa como atividade ao ar livre no mínimo por seis 

horas dia, o que inclui vendedor e trabalhador ambulantes e no estudo por eles 

realizados os casos de CBC ocorreram, mais comumente, em trabalhadores rurais 

(MAIA et.al 1995). 
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HOLMAN e ARMSTRONG (1984) no já referido estudo sobre fatores de risco 

para melanoma maligno cutâneo, demonstram que a história familiar de melanoma é 

um fator de risco significante, predizendo a existência de um fator genético 

específico de predisposição no desenvolvimento de melanoma. 

A ocorrência familiar do melanoma é descrita freqüentemente com ênfase à 

história familiar da síndrome névica displásica e seu potencial em malignização 

(AZULA Y 1985). 

Tem-se um número alto de pacientes em Santa Maria de Jetibá com diagnóstico 

clínico e histopatológico de câncer de pele associado ao tipo de pele I e II (85,6 %) e 

com história familiar de câncer de pele de 33,9 % e história familiar de câncer de 

30,1 %. Supõe-se que este percentual importante de números de pacientes com tipo 

de pele I e II foram fatores, que somado aos demais, favoreceram o aparecimento do 

câncer de pele. 

Ocupação e Câncer de Pele: 

MINELLI et aI. (1982) demonstraram no estudo em Londrina-Paraná que a 

ocupação tem nos lavradores seu maior percentual (43,85%), seguido pela ocupação 

do lar, porém com acompanhamento as atividades da lavoura (29,10%). 

GARCIA et. al (2001) estudando câncer de pele descrevem que a ocupação, 

associado a outras variáveis como idade, sexo, fenótipo de pele, a exposição solar, a 

educação e o estilo de vida se tomam fatores de risco na patogênese do câncer de 

pele. O risco que constitui a exposição solar devido à ocupação está mais claro para 

câncer de pele não melanoma, pois está relacionada às ocupações que se 

desenvolvem ao ar livre. 

Santa Maria de Jetibá apresentou a definição que esta população vive sob risco de 

ter câncer de pele visto trabalhar por muitas horas em áreas de lavouras descobertas, 

sem proteção solar, como abrigos ou tendas para favorecer sombras no período de 
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maior radiação solar. Lavrador é a principal atividade exercida por essa população 

atendida no "Programa de Assistência Dermatológica aos Lavradores Pomeranos no 

Interior do Estado do Espírito Santo" num percentual de (86,2%) na sede do 

município e um percentual maior no distrito de Garrafão (98,2 %) sugerindo que esta 

condição social contribuiu para o achado de casos de câncer de pele nessas 

localidades. 

BEDREGAL et. al (2002 p.1289) afirmam que a oferta de serviços de saúde nos 

países deveria ser produto da análise onde confluem o conhecimento e a opinião do 

nível técnico, as características demográficas e epidemiológicas da população e suas 

necessidades por ela percebidas. Continuando sua descrição, apontam "que um 

sistema de serviços de saúde cuja planificação se baseia nas necessidades percebidas 

pelas pessoas deve contemplar o centro da promoção, da prevenção primária, a 

atenção primária e o auto cuidado". 

Os lavradores em Santa Maria de Jetibá têm o estímulo do município para o não 

uso de agrotóxicos nos seus plantios, sendo necessário uma maior conscientização do 

aparecimento de câncer de pele por condições inadequadas de proteção solar na sua 

ocupação. O Instituto Nacional do Câncer deverá ser o grande incentivador nas 
, 

definições de políticas públicas para desenvolvimento de ações de prevenção e 

controle do câncer de pele nestes grupos especiais como intervenções visando meio 

ambiente e ocupação. 

Prevenção do câncer de pele e as medidas de proteção solar: 

Diferentemente do presente estudo, HORA et. al (2003) diante de 500 

questionários de freqüentadores das maiores academias de ginástica da cidade de 

Recife-Pernambuco, para avaliar o conhecimento quanto à prevenção de câncer e sua 

relação com a exposição solar, encontraram que a medida de fotoproteção mais 

utilizada dentre eles foi o protetor solar com 92,7%, seguida pelo uso de óculos 

escuros (63 %) e uso de chapéu (50,5%). Totalizaram nesta avaliação que 76 % 

destes freqüentadores de academia de ginástica fazem alguma proteção solar e que 
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40,4% destes indivíduos que estão numa faixa etária abaixo dos 20 anos de idade, 

não faziam nenhuma proteção solar. 

No estudo de COSTA e WEBER (2004), que avaliaram os hábitos de exposição 

ao sol e de fotoproteção dos universitários da Região Metropolitana de Porto Alegre

RS, tem-se que 85,2 % desta amostra usam filtro solar e como outros meios físicos 

de fotoproteção, encontrou-se 42 % usando camiseta, 34,8 % usando chapéu e 

38,4%, guarda-sol. Participaram da pesquisa 343 universitários do sexo masculino 

(33,3%) e 687 do sexo feminino (66,7 %) e com uma idade média de 22,7(± 5,4). 

No presente estudo de Santa Maria de Jetibá, o comportamento dos lavradores 

(89,5 % dos pacientes com câncer de pele em todo o município), apresenta-se 

diferente dos dois estudos mencionados, tendo o filtro solar como medida de 

proteção menos utilizada no período de 1997 a 2002 com o percentual de 8,9. Este 

comportamento pode sugerir uma menor condição s6cio-econômica do lavrador para 

aquisição do filtro solar e a sua indisponibilidade pela rede do SUS-ES 

diferentemente do estudo em Recife-PE acima citado que 75,4 % dos entrevistados 

tinham renda familiar acima de 10 salários mínimos. Encontra-se na sede um 

percentual três vezes maior (10,9) que no distrito de Garrafão (3,6), percentuais estes 

às custas do comportamento feminino em relação ao uso de filtro solar que aparece 

com 15,2 na sede do município e no distrito de Garrafão com 5,6. A medida de 

proteção solar mais usada pelos pacientes com câncer de pele descobertos 

"Programa de Assistência Dennatol6gica aos Lavradores Pomeranos no Interior do 

Estado do Espírito Santo", em Santa Maria de Jetibá no período de 1997 a 2002 foi 

o chapéu de abas largas (75,9 %), sendo, sendo porém uma medida inconstante que 

teve picos de maior uso nos anos de 1998, 2000 e 2002, proporcionalmente ao uso de 

outras medidas. Verifica-se que não houve uma mudança de hábitos em relação às 

medidas de proteção solar nessa população no período estudado. Pode-se sugerir que, 

neste período de estudo, houve algum tipo de infonnação educativa sobre proteção 

solar pelas autoridades sanitárias, porém sem uma continuidade que resultasse em 

mudança de comportamento pelos anos seguintes. 
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No preenchimento da ficha clínico-epidemiológica, todos os anos, há um 

momento educativo a cada paciente com a hipótese di agnóstica de câncer de pele 

perante seus hábitos e características fenotípicas, como prevenção do câncer de pele 

estendido aos seus familiares, com a intenção de mudança de comportamento na 

comunidade. É o momento de aconselhamento realizado por duas médicas 

sanitaristas e uma enfermeira com especialização em saúde da família. 

NORA et. aI (2004) estudaram a freqüência de aconselhamento para prevenção 

de câncer de pele entre as diversas especialidades médicas em Caxias do Sul e a 

encontraram baixa, com exceção desta freqüência na especialidade de dermatologia 

aonde foi alta. Este estudo teve como amostra 499 pessoas atendidas na área de 

dermatologia em ações comunitárias. com critérios para pacientes de alto risco no 

desenvolvimento de câncer de pele que foi apresentar pelo menos um fator dentre ter 

lesão dermatológica de ceratose actínica, ter a classificação por fototipo I ou II de 

Fitzpatrick e história familiar elou pessoal de câncer de pele e adotadas definições 

das atividades inseridas na prevenção primária que se destacam, dentre outras. a 

orientação quanto à exposição ao sol e câncer de pele. a utilização de roupas 

apropriadas, uso de chapéu e óculos, limitar o tempo de exposição ao sol e o hábito 

da pessoa permanecer na sombra e das atividades na prevenção secundária, as de 

rastreamento e diagnóstico precoce com aconselhamento para mudança de 

comportamento em relação à exposição solar (Cummings, Tripp e Herrmann 1997 

citados por NORA et.al 2004, p.50). Os autores encontraram que mesmo diante ao 

paciente de alto risco a maioria destes pacientes não recebeu aconselhamento para 

prevenção do câncer com outro especialista a ser o dermatologista (65,4 %) e que as 

consultas com o clínico geral resultou em 11,3 % de orientações devidas. Dos 

pacientes de alto risco com menos de 20 anos que não tinham recebido orientação. 

80,5% tinham consultado com o pediatra. 

O "Programa de Assistência Dermatológica aos Lavradores Pomeranos no 

Interior do Estado do Espírito Santo" tem em um dos seus pilares a orientação ao 

paciente com diagnóstico clínico de câncer de pele, já comentada anteriormente, e é 

realizada em 100 % desses atendimentos, como também todo o paciente atendido 
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com outra dermatose, porém com fototipo de pele I ou II, com ceratose actínica, 

eritema solar ou qualquer outro sinal de fotodano, supõem-se ser aconselhado na sua 

totalidade pelos estudantes de medicina componentes do programa. Não há dados 

disponíveis sobre o aconselhamento sobre medidas de prevenção para câncer de pele 

na atenção primária da rede municipal. 

o comportamento do sexo feminino, perante as medidas de proteção solar, é 

bastante diferente do que as do sexo masculino nas duas localidades estudadas no 

Espírito Santo. Pode-se perceber, na sede de Santa Maria de Jetibá, uma tentativa 

entre o sexo feminino em assegurar de forma mais uniforme a distribuição por cada 

medida de foto proteção, quando se tem um percentual maior no uso de chapéu de 

abas largas (78,0) do que o encontrado no sexo oposto (70,8) e 8,7 percentuais a mais 

no uso de camisa com mangas compridas como também 13,1 percentuais a mais no 

uso de filtro solar pelas mulheres. A única medida de proteção usada a mais pelos 

homens é o uso de calças compridas que pode indicar um viés na interpretação visto 

tratar-se de indumentária masculina, podendo sugerir que não é representativo como 

conscientização do homem desta medida como fotoprotetora. Mesmo assim, as 

mulheres utilizam calças compridas como meio de proteção solar (36,0%) na sede. 

Quando se desloca esta análise para o distrito de Garrafão, pode-se levantar a 

hipótese que homens, no meio rural, começam a mudar seu comportamento diante à 

exposição ao sol, pois se encontra como meio de proteção mais utilizado por eles o 

uso de chapéu de abas largas (78,9%) em detrimento ao percentual de 52,6 de uso de 

calças compridas (sugere-se uma contribuição dada pelo costume homem no meio 

rural na não utilização da calça comprida como vestimenta do dia a dia). Ao 

contrário do esperado, o sexo masculino usa menos freqüentemente (- 22,8 %) 

camisas com mangas compridas que o sexo feminino nesta área rural. As mulheres 

em Garrafão também apresentam um comportamento diferenciado e de certa forma 

uniforme também com uma distribuição semelhante ao comportamento das mulheres 

da sede do município, pois utilizam o chapéu (75,0 %) como principal meio de 

proteção solar até o uso de filtro solar (5,6 %). 
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HORA et.al (2003) apontaram no seu estudo que 65,8 % dos indivíduos que 

conheciam os fotodanos eram do sexo feminino. Descrevem também que o nível de 

escolaridade influencia o conhecimento dos danos ou das conseqüências da 

exposição solar, ou seja, quanto mais alto o nível de escolaridade maior o 

conhecimento sobre as medidas de proteção solar. 

Número de horas de exposição solar: 

Em relação ao número de horas de exposição ao sol, COSTA e WEBER (2004) 

na amostra estudada, expõem que os universitários daquela região apresentam o 

maior percentual na exposição, até duas horas diárias, de segunda a sexta-feira. Há 

uma mudança nos horários de exposição solar no verão, sendo que 70,6 % dos 

estudantes se expõem após as 15 horas, sendo que desses estudantes, 43,7 % também 

se expõem entre 10 às 15 horas. 

Observa-se que, tanto a sede como o distrito de Santa Maria de Jetibá, os 

pacientes com câncer de pele se expõem ao sol 5 a 9 horas diárias, sendo que a 

freqüência maior dentre este período é a exposição solar por oito horas diárias. O 

aumento da exposição solar ocorre no período de colheita na lavoura. Quanto ao 

horário de exposição solar, 89,1 % dos pacientes atendidos no programa com 

diagnóstico de câncer de pele, responderam que utilizavam o horário de exposição 

solar prejudicial à pele, contribuição na sua quase totalidade do hábito dos lavradores 

iniciarem suas atividades bem antes das nove horas com um descanso pequeno em 

tomo de meia hora para o almoço, geralmente às 9 horas da manhã, permanecendo 

na lavoura nos horários indevidos até as 18 horas do dia. 

KINNEY et.al (2000) descreveram várias experiências de utilização do índice 

ultravioleta como ferramenta útil na prevenção do câncer de pele. Relatam como 

primeiras e bem sucedidas experiências aconteceram na Austrália, em 1982, onde se 

monitorizou o índice e se divulgou a dose de ultravioleta diária como Dose 

Eritematosa Mínima (DEM), em noticiários noturnos nas suas principais cidades, e 

na Nova Zelândia, no ano de 1987 e no Canadá, no ano de 1992, destacando-se com 
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divulgações diárias da radiação ultravioleta como campanhas de conscientização 

pública de proteção solar. Em 1994, os Estados Unidos através da Agência de 

Proteção Ambiental e do Serviço Metereológico Nacional realizam a previsão diária 

da quantidade de radiação ultravioleta, ou seja, o Índice Ultravioleta (IUV), para 

proteção a saúde das populações dos grandes centros. Os autores reforçam que 

havendo uma compreensão melhor do que é o Índice Ultravioleta ter-se-á uma 

ferramenta preventiva e protetora a saúde. Enfatizam que a divulgação diária deste 

índice poderá conscientizar e influenciar no comportamento da cada indivíduo. 

Como exemplo citam a experiência positiva em relação ao uso do IUV no sul da 

Flórida, em 1996, com a comunidade dermatológica local e 9000 professores das 133 

escolas municipais, envolvendo também pais de alunos. Um vídeo explicando o que 

era o IUV e sua medida protetora foi mostrado e a divulgação diária do IUV foi 

iniciada e mantida em todas as escolas, mudando o comportamento dos professores e 

alunos, incluindo a fotoproteção nas atividades ao ar livre. 

No Brasil, há disponibilidade on-line do Índice Ultravioleta (IUV) e o DEM por 

Estado e municípios com orientação da Sociedade Brasileira de Dermatologia para 

promoção e a proteção individual e coletiva. Parece ser de extrema importância a 

utilização desse índice nas áreas com população sob risco de câncer de pele, no caso 

o município de Santa Maria de Jetibá onde o estudo provoca a afirmativa que a 

maioria da população tem fototipo de pele 1 e 2 e é lavradora, expondo-se ao sol por 

horas seguidas devido a sua atividade na agricultura. Sugere-se ao município a 

divulgação do IUV para monitoramento do horário de trabalho na lavoura. 

Exposição cumulativa ao sol no decorrer da vida: 

Goldberg (p.31) citado por BANDEIRA et.al (2003) "evidenciou que, quando os 

indivíduos se submetem a exposições solares por volta dos 20 anos, inicia-se um 

processo de carcinogênese que se manifesta tardiamente, por volta da faixa da faixa 

etária de 40 a 60 anos, justificando, dessa forma, os efeitos cumulativos mais 

tardios". 
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Metade dos pacientes at~ndidos pelo "Programa de Assistência Dermatológica 

aos Lavradores Pomeranos no Interior do Estado do Espírito Santo" com diagnóstico 

clínico de câncer de pele iniciaram a atividade na lavoura em Santa Maria de Jetibá 

com nove anos ou menos e um percentual expressivo de 87,14 em J998 (sendo que 

nesse ano o percentual eleva-se para 97,14 devido a informação *desde a infância em 

10%) e 88,24 em 2002 de crianças e adolescentes na faixa etária de menor de nove 

anos a 15 anos de idade se expuseram ao sol devido ocupação neste mesmo 

município e como conseqüência provável sofreram efeitos cumulativos do sol com 

aparecimento de câncer de pele na vida adulta. A prevenção à exposição solar deve 

iniciar-se na infância e adolescência. A Academia Americana de Dermatologia 

(AAD) conduziu uma pesquisa com pais de crianças com 12 anos de idade ou menos 

durante os meses de junho e julho de 1997. A importância desta pesquisa teve a 

justificativa que exposição solar durante os primeiros anos de vida podem aumentar 

o risco de ocorrer câncer melanoma. Atribuíram, além do aumento de melanoma, 

também a alta incidência de carcinoma de células basais e carcinoma de células 

escamosas, nos Estados Unidos primariamente à exposição ao sol. O resultado da 

pesquisa foi que 74% (363) dos 491 adultos usavam uma ou mais medidas de 

proteção solar. Destas medidas, o protetor solar foi a mais utilizada (53%), seguido 

de proteção em lugares com somqra (30%), chapéus (27%) e camisas (8%). Após a 

pesquisa, várias organizações, incluindo a AAD, iniciaram uma campanha de 

promoção educacional sobre a proteção ao sol. O aumento da conscientização do 

adulto sobre medidas de saúde à educação das crianças e adolescentes é fundamental 

para mudança de comportamento perante a exposição solar, evitando queimaduras na 

pele. Sugerem assim a inclusão de componentes educacionais em currículos 

escolares como também medidas ambientais na própria escola, provendo locais com 

sombras e programação de atividades ao ar livre antes das 10 horas e depois das 16 

horas (AMERICAN ACADEMY OFDERMATOLOGY 1997). 

Neste estudo dos lavradores pomeranos no Espírito Santo parece ser necessário, 

diante o alto percentual de crianças com atividade na lavoura, estimular a mudança 

da cultura preservada por anos em que as crianças acompanham os pais no trabalho e 

logo em seguida iniciam de fato sua profissão agrícola que na maioria das vezes 
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persiste por toda a vida labprativa. Realizar as atividades de trabalho, em locais 

sombreados, devem ser estimulados pelo menos para as crianças até 15 anos de 

idade. 

Diagnóstico histopatológico confirmando caso de câncer de pele 

STENBECK et al (1990), estudando a incidência do câncer de pele não 

melanoma em Queesland, resultado de uma pesquisa de 6 meses durante o ano de 

1984, encontraram dentre os 3048 diagnósticos de tumores, 2805 casos de câncer de 

pele não melanoma comprovado histopatológicamente, sendo que 2106 casos de 

carcinoma de células basais (75,08 %) e 699 (24,92%) de CEC. A importância desses 

estudos é a demonstração que o carcinoma basocelular é o que mais acomete 

qualquer população estudada. Santa Maria de Jetibá também teve um comportamento 

epidemiológico com predomínio de ocorrência de CBC (80,8 %) e CEC (10,7%) no 

diagnóstico clínico e histopatológico das lesões. 

Segundo AZULA Y (1985), o câncer de pele não melanoma representa 90% dos 

cânceres de pele, sendo que a maior contribuição é do CBC com 70% de ocorrência. 

Encontrou-se dados do câncer de pele não melanoma em Santa Maria de J etibá 

um pouco mais freqüente, ou seja, 96,5 %, incluído 1,9 % de carcinoma misto. 

o estudo sobre rastreamento de câncer de pele, no período de 1997 a 2002, em 

Santa Maria de Jetibá, mostrou um percentual de descobertas de melanoma, incluído 

o melanoma in situ de 3, 4 %, percentual próximo ao percentual de 3 de freqüência 

dos tumores malignos epiteliais, descrito por AZULA Y (1985). 

Sexo entre os casos confirmados histopatológicamente de câncer de pele 

Quando se analisa o sexo naqueles pacientes com o diagnóstico clínico 

comprovado pelo exame histopatológico, verifica-se no período estudado que o 

CBC ocorre com maior freqüência na mulher tanto na sede como no distrito bem 
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como o CEC. O melanom~ também aparece 6 vezes mais no sexo feminino. As 

lesões in situ do CEC têm uma freqüência igual entre os sexos, sendo que o 

melanoma in situ aparece mais no sexo masculino numa freqüência muito pequena, 

2% nos homens e 1 % nas mulheres. 

Como o estudo em Santa Maria de Jetibá, em relação ao acometimento por sexo 

no CBC, MINELLI et aI. (1982) observaram num estudo retrospectivo de 1.163 

casos de neoplasia cutânea, em Londrina-Paraná, que 66,46 % da amostra estudada 

no período de 1970 a 1979 era de casos de carcinoma basocelular. Analisou-se 

também que a faixa etária com maior freqüência foi a de 60-69, no valor de 29,75 

percentuais, seguida imediatamente pela faixa etária de 50-59 com 24,19 % e que em 

relação ao sexo, homens (50, 58 %) e mulheres (49, 41 %) se aproximam na 

ocorrência do caso. Em Santa Maria de Jetibá o câncer de pele ocorre entre 40 a 79 

anos de idade, sendo que há maior acometimento, com um pequeno aumento 

percentual, a faixa etária de 50 a 59 anos (24, 4). 

Tratamento: 

Segundo KOPKE e SCHMIDT (2002 p.265,267) o tratamento do CBC tem sido 

negligenciado por ter um bom prognóstico. Ocorrem 50% de recidiva, ou seja, uma 

chance em duas de retratamento do CBC primário. O tumor recidivado carrega maior 

potencial de agressividade logo o objetivo deve ser o correto tratamento do tumor 

primário. Ainda segundo os autores, o tratamento de escolha para CBC é a cirurgia. 

A aplicação tópica do 5- fluoruracil sobre o CBC tem suas restrições, pois pode 

ocorrer a persistência de ninhos tumorais localizados, um pouco mais profundamente 

na derme, o que pode levar a recidiva tardia. 

No programa de rastreamento ora estudado, não se tem uma consolidação dos 

casos de recidiva. Tem-se como conduta importante a exerése cirúrgica de quase 

100% das lesões detectadas no dois dias de rastreamento com uma equipe de dois 

cirurgiões plásticos e acadêmicos de medicina que tenham já passado pela parte da 

clínica dermatológica. A utilização do 5-fluoruracil é usada topicamente nas 
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ceratoses actnícas, e não n~ lesões suspeitas de câncer de pele, que em 100% os 

casos são encaminhados para o histopatológico na confirmação do caso. 

AZULA Y (1985) descreve que o tratamento para o CEC é igual ao do CBC, 

curetagem simples, eletrocauterização, exerése cirúrgica simples ou crioterapia. 

o programa de rastreamento em estudo, como o procedimento do CBC, tem na 

sua conduta a exerése cirúrgica da lesão para posterior encaminhamento da peça para 

o serviço de patologia do Hospital Universitário Dr. Cassiano Antônio de Moraes 

(HUCAM). 

A extirpação da lesão deve ser completa no caso de melanoma maligno in situ 

com uma margem de lcm e se possível toda a espessura da derme. No caso do 

tratamento do melanoma maligno do nível m e IV, os gânglios linfáticos regionais 

são retirados, além da excisão ampliada e profunda da lesão DOMONKOS et.al 

(1985). 

o mesmo procedimento de exerése cirúrgica ocorre com as lesões suspeitas de 

melanoma, a menos que a avaliação dermatológica e cirúrgica indiquem o 

encaminhamento para o Hospital Santa Rita, referência para procedimentos de alta 

complexidade ou mesmo o ambulatório de cirurgia do HUCAM, mais especializado 

com melhores condições operacionais. 

o importante é a resolutividade do "Programa de Assistência Dermatológica aos 

Lavradores Pomeranos no interior do Estado do Espírito Santo" no que se refere ao 

encerramento do caso, ou seja, diagnóstico clínico com o imediato tratamento 

cirúrgico das lesões e das peças para o exame histopatológico ou encaminhamento do 

paciente para serviços mais especializados para procedimentos mais complexos. 
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o rastreamento durante o período estudado e a contribuição para o problema 

detectado: 

A descoberta de casos ocorre ano a ano e tem relevância enquanto prevenção 

secundária. Para uma análise da situação epidemiológica, há necessidade de 

organizar o fluxo de informações, colhidas nos locais de atendimento, permitindo 

assim um banco de dados fidedignos, próximo da realidade. 

Para melhorar os registros do câncer com dados completos e de qualidade no 

apoio aos programas de prevenção e controle do câncer o CDC implantou desde 

1994 o Programa Nacional de Registros de Câncer (NPCR, sigla em inglês) nos 

estados e territórios dos EUA. O NPCR é um instrumento de processamento e 

comunicação de dados que complementa o Programa de Vigilância, Epidemiologia e 

Resultados Finais (SEER, sigla em inglês). Todos os dados sobre câncer da 

população dos EUA entram no sistema de informação do NPCR e SEER além de 

realizar trabalhos de investigações especiais como estudos para examinar os padrões 

de atenção do câncer em populações específicas (CDC 2003). O Espírito Santo 

publicou somente o registro de câncer de base populacional da Grande Vitória, do 

ano de 1997, o que toma a SES-ES sem um registro em potencial para estudos de 

câncer. 

A SES-ES necessita ter um centro de informações, onde todos as fontes de dados 

sejam contempladas, como no caso dos registros citados. As informações colhidas 

por protocolo a SES-ES, deverão fazer parte deste centro das informações. 

No presente trabalho aponta-se para um estudo de prevalência nos locais com 

população sob risco de adoecer por câncer de pele, como contribuição ao Programa 

Estadual de Vigilância e Avaliação do Câncer. 
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VII- CONCLUSÕES 

1. O rastreamento do câncer de pele como experiência no Espírito Santo, avaliado 

num município, mostrou-se efetivo como estratégia de prevenção secundária, ou seja, 

no diagnóstico precoce dos casos a cada ano, principalmente pelo seu alto grau de 

acerto clínico (82,4 %) e sua resolutividade no tratamento das lesões de câncer de 

pele: 92,8 % das lesões foram retiradas cirurgicamente e 1,6 % encaminhadas para 

serviço de maior complexidade, tendo como etapa anterior o diagnóstico e 

tratamento das lesões pré-câncer. 

2. Nesse estudo epidemiológico descritivo em que se quantificou as variáveis, sexo, 

idade, atividade principal, origem étnica, história de câncer de pele na família, dentre 

outras, os lavradores (89,5 %) têm relevante história de descendência européia, 

apresentando origem étnica pomerana ou alemã de 93,8 na sede de Santa Maria de 

Jetibá e de 88,0 no Distrito de Garrafão. Constatou-se número importante de lesões 

de câncer de pele no rastreamento realizado no período de 1997 a 2002 (das 432 

lesões rastreadas, 318 tiveram confirmação histopatológica de câncer de pele 

ocorridas em 237 pacientes). Esses lavradores pomeranos de todo o município de 

Santa Maria de Jetibá têm fototipos de pele 1 e 2 em percentual alto de 85,6%. A 

atividade agrícola inicia-se na intància e na adolescência onde foi encontrado um 

percentual de 97,2 envolvendo crianças e adolescentes na faixa etária maior ou igual 

a nove anos até 15 anos de idade no ano de 1998. A exposição ao sol é excessiva, 

chegando a 10 a 14 horas seguidas ao dia (35,5 %), com trabalho na lavoura de 

forma ininterrupta (89,1 %) e inconstância nos hábitos de uso de chapéu de abas 

largas, camisa de mangas compridas, calças compridas e protetor solar, configurando 

assim medidas precárias em relação à radiação ultravioleta. Conclui-se que 

lavradores pomeranos formam grupos especiais para prevenção e controle do câncer 

de pele no município de Santa Maria de Jetibá. 
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VIII -RECOMENDAÇÕES 

1. Propõe-se uma organização da atenção oncológica, iniciando pelo município, 

primeiro nível de atenção, lugar que deverá acontecer a prevenção da ocorrência dos 

casos incluindo como recomendação a divulgação do índice de ultravioleta diária e a 

dose eritematosa mínima para conscientização pública, como também o 

aconselhamento as crianças e adolescentes na rede local de saúde e educação para a 

proteção solar. A implementação de uma rede de atenção oncológica deverá ser 

assegurada pela união, estado e município e o que se refere à prevenção, diagnóstico 

e tratamento do câncer de pele deverá ser mantida a eqüidade a grupos especiais. 

2. A reestruturação do "Programa de Assistência Dermatológica aos Lavradores 

Pomeranos no Interior do Estado do Espírito Santo" deverá ocorrer na interação com 

o município tanto na continuidade do cuidado ao paciente no seu território de 

moradia como na garantia o acesso do paciente na alta complexidade, como uma 

ação conjunta de estado-município na referência do caso. Para ser um programa de 

referência a grupos especiais parece ser de importância vital sua diferenciação, onde 

as intervenções na saúde dos lavradores pomeranos gere medidas eficazes que 

venham a mudar o perfil do comportamento da prevalência de uma comunidade. 

3. A mudança de hábitos de uma comunidade se dará principalmente com a inserção 

dos indivíduos em ações coletivas da atenção primária, e sua conscientização de que 

formam grupos especiais, iniciando com posturas individuais, bem como exigindo 

como cidadãos, sua inclusão na priorização nas políticas pública de saúde, pois 

constituem população sob risco eminente de adoecer. 

4. Assim, este estudo propõe a União, ao Estado do Espírito Santo e a todos os 

municípios que tenham na sua população, grupos especiais sob risco de adoecer por 

câncer de pele, incluindo Santa Maria de Jetibá, Estudo de Prevalência de Câncer de 

Pele nos municípios mapeados e medidas de intervenções para a prevenção e 

controle da doença. 
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UNIVERSIDADE FEDERAl. DO ESP1RlTO 'SANTO 

CONv1tNIO Ql1E EN'l1U!: SI CELEBRA ... l\1 O 
~'IUNICÍPlà DE SANTA MARIA DE JETIBA. 
A SECRETARIA DE ESTADO DA SA(TDE, 
ATRAVÉS DO INSTITOTO EST.i-\DtTAL Dl!: 
SAÚDr~ . P'(lBLICA, A ASSOCIAÇ.t\O 
ALBERGtTE IvIARTllvI LUTERO E A 
'ONrVERSID .... illE FEDERA.L DO ESPÍRn'O 
SANTO, ATRl\VÉS DO HOSPITAL 
UNlVERSIT.t\lUO . CASSIA .. l\lO ANTONIO DE 
'~:IORAES, DO CENTRO BIOivfÉDICO E DA 
PRÓ ... REITORV\. . DE· . EXTENSAo, 
OBJETIVANDO A VIABILIZAÇÃO DO 
PROJETO DE EXTE..NSAO "ASSISTÊNCIA 
DERl\1ATOLÓGICA AOS LA VRADORES 
POMERI\.NOS NO .INTfCRIOR DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO. 

o MUNICÍPIO DE SANTA IvIARIA DE JETIB4, s~!uada ~a rlW llcnll:lrUl lvli~r(sdunk, nU 
488-A, Centro, Sanlll t>,.'{mia de:. Jt~lib{, - E~. CEP: 2964'5-000, in::il~lila no C'GC'/lvJF sob o n('l 
36.388A4SI0001-38, t1t:~lc: .110 n:prc:st:nlatla pdo Pn;fdh, 1vfunicil)al, H.ilá,;u Rlll:pkl:, }1orlauor ua 
céchl1a de identidade nO :UX.OO" ES. (tOJ'í\Vílnrc dellOtnin.~.da M1JNICU"TO. tI Sl~CR1~TARTA n)~ 
F.STADQ .DA SAlaH:, illsl.:rila no COC/?vlF N(Jl~ : () . nO 27.0RO.60S:0001-9ó, alrav~s \to 
INSTTTUTO ESTAnl'T;\ r. ))1\ sAtn)rl~ pl'.nu ,ICA, nest~ at(.> rcpl'cst':nt:u-lns, re~pectiv:lIl1ente~ 
l1e1u ~c:u Secn;l~du c: DireI" .. Prc:~iuc:nh~, FJr. Valdir TJlrini, carleira de: idclllilhlUC nO 1061753 -
SSPIF..s, doravante (k:nlllllín:l(\()~ sjlllpl~hl;ll1 t: nte S]~SA!IESP. a ASS()('TAÇÃO A LllF.HnlW 
MARTTM LUT1~RO, 1nsI.:lila no CGCt1vfF soh o nO 3~.390.158,(O()0l-S(), neslt.: .11,') rcpn.:st:f1lillht 
Il010 seu Prosidctlte Sr. Pasto,. Rdgord V(llllm~(:ht) por~.c1or da céd~l1íl \'k ;I'k:tllidnde nO 177. 7.1h -
SSPIES, doravanlc uCI\(Jl nin.1l1a ASSOCTAÇÃO, e . a " l,INTVERSIDADE FEDERAL DO 
ESPíRITO SANTO, íHltnrqlli:l educacional ele rce,irne esIlc::cilll) ,.Ri~la~la na f\V, Fr.man<1o Fcrrali, 
s/no, Cumpus Uluvel'sit;iril.'. Gúhtbcin.s, Vitória, Espírito Santo, CEP 19060 ... 900, U\:s.;;J'lt" 1\0 
eX1C")MF , ~ob o na :12..47<'>,121;0001-41, atravé!; do HOSPTTAl. HNTVRRSITÁRrO 
CASSlANO ANTONIO DE f\.10RAES, do CENTRO BIOMÉDICO c lI" PRÓ-REITORIA 
DE :1i!XTRNSÃO, neste .:lln reprel>entados pelo Reitol', P\"Ofe~~;nr Jo.\'é W/:11I!" Preire ""acedo, 
po!'tAdo!' da cédula de idlalli\.h,de 1\" 81ú.657-:3SP/ES, dOmViIl'ltt. denollliH;l~ht L1FES, n:~olvem dI: 

·.comum acçrdo celebrar o presente Convênio, confonne ns seguintes cláusula!' e condições: 

CLÁUSULA 1 - DO on.) 1":TO 
1.1 ' - O . present~ Convêlliü l~m por objeto a realização ' ;<10, ,Projdo <.k l.':xt~l'lsão Intitulado 

, uASSlSTÊNCIA DF,lU\ttATOLÓGICA AOS LAVRADORES PO~n~RANOS NO 
TNTRRIOR no EfrrAf){) no ESPÍRTTO SANio"~' cujo projeto se constitui em nnc:m .1 
este instrumento, 



UNIVERSIDADE FEDERAl. DO EsplRITO SANTO 

CONVÊNIO QUE ENTRE S! CKLEBRA:'1\1 O 
1viUNICÍPIO DE SANTA f\lARlA DE JETIB..\, 
A SECRETARIA DE ESTADO DA SA(IDE, 
ATRAVÉS DO INSTITLlTO ESTADUAL DE 
SAÚDE . PÚBLICA, A ASSOCIAÇAo 
ALBERGUE IvlARTHvl LUTERO E A 
UNIVERSID.ADE F'EDERAL DO ESl;)ÍRITO 
SANTO, ATRAVÉS DO HOSPITAL 
UNIVERSIT...\RIO CASSIA .... NO ANTONIO DE 
:MORAES, DO CENTRO BIOivntDlcO E DA 
PRÓ-REITORV\ DE .EXTENSÃO, 
OBJETIVANDO A VIABILIZAÇ.~O DO 
PROJETO DE EXTENSA O "ASSISTÊNCIA 
DEHJ.\tIATOLÓGICA AOS LAVRADORES 
POl\.fERl\NOS NO INTERIOR DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO. 

o I\1UNICÍPIO DE SA1~TA IvLLliUA DE J'ETIBÁ, sittl~\da na rU:1 Hcnn:uUl l\t{i~rtsdUnk, nO 
488-A, Centro, Sanla Maria d~ J~lib{1 - ES, CEP: '2964'5~OOO: insc.rita no CGCI1vIF sob (J nO 
36.388.445/0001-38, m:slt: alo n:pn:scnlada pelo Prcfdlo 1vfunicipal, Hilá,;o Rm:pkl:, portador J:L 

cédula de idcntidad~ n° :nR.O!)) ES i dOfélvflnte denomin.ada y"n..TNlctPTO, fi Sl~CRETARTA ])l~ 
F;STADQ DA SAIH)}i:, ifls\:rila no CnC/MF sol;; () nO 27.080.605/000l-9ó, alravt:s do 
INSTTTUTO "'~STAnlfAI. nl~ sAtTDrl~ PÜBLJC'A, neste ato representílctm;., respectivmnente., 
11e1u seu Secrel .. irio c: Din:lllf Prc:sidt:nll:) DI'. Valdir Tllrini, ~arh:jra de ilh:lIlidadt: nO 10õ1753 • 
SSPIES) doravélute denlllll;llíldns simpJeSlnl:ntt: SESA/IESP> a. ASSC)C'TAÇ',\O A LnKR(~n,l: 
MAH..TT~l LUTKRO, lnsl;lila no CGCllvrF sol> o nO 39.390.158/0001-50, n~slt: .tl,·) n:pn:sl:fll.u.b 

pelo seu Presidente Sr. Pos(o/, F.dgord Vnllhn-u:hl, pOl1al"1nr da 4;édula (k ilklllida\lr;: !Ia 177.7.1() -
SSPiES, c.loravanlt: dcnorninad.t ASSOCTAÇÃO, c: a· UNTVERSrf)AI)I~ li'KDERAL DO 
ESptRTTO SANTO, aut;lflll1i:. ec1m;(lcioTlíll de reeime espc;:cinl\.sl.tum:la Tltl f\V. F\':l'Tlimdo F\:11',l1;, 
s/no, Cumpus' Universitári\), GúiabeinLs, Vitófiu, EspIdto San.to, CEP 29060-900, ul~(;fit" no 
C<TCIMF~oh o n° :12 . .f79,12~iO001-.t\ atravéR do HOSPTTAL lTNTVF:RSTTÁRrO 
CASSIANO A.l~TONIO DE 1\'10RAES, do CENTRO BIO~1ÉDICO I:. lhl PRÓ-REITORIA 
DR .RXTRNSÃO, neste alo representMlos pelo Heitor, Professol· José rVl!her Freire "-'fLlcedn, 

portado!' da cédula de idt:lIlid .. dc n'\ 816.657-SSP/ES, d01'íiVilnte dtalO1lti.wL~b LlFES, 1'I::s01wm dç 
. comum acordo celebrar o presente Convênio, con.fonne ,\8 seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1 - DO OB.nn'O 
1.1' - O pr~sent~ Convêu..iú tem por objeto a rcaliz''lÇão do Projeto i.k Ext<:nsão Intitulado 

"ASSISTENCIA DEIUvlATOLÓOICA AOS. LAVRADORES PO~lERANOS NO 
INTERIOR no EST.:\Dc) no ESPÍRITO SANTO", cujo projetíi sc í.:om;titui em anc:w a 
este instrumento, 
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CLAuSULA 2 - DAS !\lETAS 
2.1 - O pr~s~nte. COl\\.'t;nlO t~m como m~{3 princ.ipal 3t~nd~r :i pnpulaç.fto pom~ran:l de. ()tlZ~ 

l\llunidpil.ls di) Estado tio Espírilu Sanlu, nu intuitu dt: p),L~\.'e !l ir a incitlem:.ia de c;·IIl<.:.er lk 
pdl.:, ~(m,urn III.:SS:1 pllpuhlt;ão, i"rcllü~nlt:Jm:nk suhmdida à il\kll~:a rUl\i:ll(ão suhu·. CIII \·ir(ullc 

de !'leu tr:\h:\lho l~ssl"!ncialmentl! aglÍcol:\, 

2.2 - O crOl\úg,l"lllll.\ d,,: :,li\: j(bde:s C(llt::;lsle dt: Ufníl vi"g6In anua} ~I I..::,d:\ IIJII dús úll2.ê i\-hllli"iíl'iu:s, 
ond~ s50 fe.ilm: ~:\:lTt\t:s clínicos, hiópsh\ ~ pequenas cirurgias, q\lando nccess<llio, çonf()nn~ 
projeto intcgr;;nt..: d.,;st~ Ím.truJl"\\.mto. 

CLÁUSULA:~ - DA.'.~ .,~TRIBlnçÜES DOS rAH:rÍCIPES 
3.1 - Compete à llFES: 

.~.1.J - Atrfl".'s ela IJIU'Í-UF'TORT ,' J)F F:,\TEN.\·',A.o- PROE.Y' 
3.1.1.1. - EXt:~lIl;Il , afl~,alll\CI,lI:, I) ~nlTlogralfla llt:. alividades <I" pl'lljdo "ASS1STI~:NCI A 

DERtd .\T01 .nCITCA AOS LAVRADORES POf'vfF.n ANOS NO TNTER10H DO 
T;S'l' ,'. "c .... '''''.''''' 1··"1.)1·1"'·'1'C .... c' , .• NTO'" .L" r'\..L.' . I 1." _':'0 U _ , l..l ~\l J 

3.1.1.2 - Assumir, alra 'és dos professores envolvidos, a orienl"ação tdcniço-dc:ntílica dos 
açad~r.i.Íc.)~ ,,: módi(.(Js rL~sidl;.:nh.:s particip,mtc.:.s do proj\:lo: 

3.1.1.3 - Promover rl~ ur\iõl:S (\I.: acomp:mharncnlu ~ (lV"lim;ão (1<\S "li\. id:llh.:S: 
3.1.1.4 - fcumcc~r (...:r:iti~:,\101!Ô aos í!(."d'::aniços c médicos rcsidcnll.:s Oij I,;SI;'igi:í rios: 
3.1.1.5 - Fumcl:l:r di[llias ~IOS prokssorcs c ao reslante da equipl.: ligada :i l.JFES l:nvoh·idos no 

projcto, quando dn (ksln.:amcnto para o int':l;nr c/ou p;a·ti,;ip'li;ãil .:rr\ cvc.:ntos .:i.:ntí li.:os, 
para divl1lU::' ~:I() do rnlb<tlhú, l,;on:l:qnne Normas estabeh.:c.ilbs p~la CfVES; 

3 .1.1.6 - Col()~ar ;l .lispiisi'ião 1 (um) vcí~uln) p,:!qucnn~ para trailsp,irt.: dns piOt~s;;or.:s \.: 1 (um) 
v~ic\llo tipiJ kombi paril trun:pode do matt:rinl ciliu'gico, 

3.1.2 - Atruvl>s do C/:':VTRO lJIOMÚDICO - G,1HJ: 
3.1.2.1 - lll..:,luir (ülHO at1vidadê üptativa na Residênci.·\ de Clí,Ü..:.:i lvi~dica c Cii~lrgi...:", li 

particip"ç;io no projetu (Il: M~dieus Rl:sidl:nll:s; 

3. t..~ - At.l'avf.s ,In r \ ()S PTT;.\ 1. TJNIV1~HSTTARTO CA.8STANO .'NTONTO DF. f..Jn\~:\I(S -
HUCAi\I: 

3.1.3.1 - romecer "':Ikrial tt,r:íficn c:: cirÍlreico ner.ess~rio ao proj(:!(l; 
3.1.3.2 - Rcs[loflsabiii l':lr-s~ I'dos ~:-.aITlI.:S hislopatolúgil.:os das bi("psias ill~ISI()IIi1is 11\ I âlllhi{o do 

projeto. 
3.1.3.3 - TUlltskru ;1 .~\SSOCIAÇ:\ü. 60% (st:s:selüa por cc:u{('j dú~ valures J,lS cúltsull,IS \1<1 

tabela SU~; , e os valores cOlTespondentes aos sen.;";os protlssionais das pequenas 
cirurgias. r";~iliL(\dil~ 11(15 ctiip:lS do projeto; 

3.1.3.4 - Funu.a;.\,;\' dos Sl:US lllwdros ou sulieililr de uutras ~;nlid;\lks ligadas "u SUS, qUl: sl:ja 
colocado ;i disPiiSição pro/i:.;: .. ionais de Saúde interessados.: m:c\.:;;sálim ao pn;jct()~ 

3.1.3.5 - FOllleccr {II 'C .. I para I'c(lli7. .. I\:ão de atenditnento mnhulatúl;:ll lk apoio às ilti'vill;ldcs t:xlra
muro do projdO; 

3.1.3.6 - Apoiar. atl':lv~s do Centro de Estudos/HUCMl O preplll'o dI:. Irahnlhos cientiticüs (slidi;;s. 
grá1i~O!; , p:::;\';::;, L!t.:), p:\r:l ;lJm~~entaçãu em eventos ch.:nti!i:.:o:; ~ publicaçõ:;s. 
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3.2':' Compete à Sl':S.\lU:SP: 
3.2.1 - Colocar p:\r{~ da carg:\ horúri;\ ck profissionais de seus quadros, intere.ssados e nt:.c.I:.Sl;úrios 

.\0 pr~ieto, ~\ disposiç50 do IILTCA.~'l para esta finalidade; 
3.2 2 - Fomecerl (um) v~k.ulo. p~queno, p:tra transporte dos seus protission:lÍs. c·Oloc.;ldm; à 

disposi(;:io d0 lH [CAM, por ocasião das ernpi.lS extra-muro do prqjeto; 
3.2.3 - Fomec.er 2 ~doís) veículos, tipo Kombi, para o transporte dos acadêmicos por Ol:.:\sião (\;\s 

t".lapas t,'.xlnl-t 111 I \'li do projt::lo. 
3.2.4 - Fomecer ml.·lii~::l1nento8 p:lra dislribui'ião (108 pacientes "I~miid(l~: pdo projelo. 

3.3 - Compeh~ jl :\SSOC1:\ÇAO: 
3.3.1 - lvI.mler e. proct".de.r adapla,;iks (\llS inslalaçõesuliliz,tdas p':lu proje.lo nas 11 lOllzt") 

parúquias, sede de postos cxlt ,,-muros; 
3.3.2 - Gl1;lrctar e /'\:Ial' pelos flrqllivos, móveis e n\ltro~ ntensmos~ jllfll n a TalS postos; 
3.3.3 - Fume\:t:1' hospedagt:Hl \: alimt:nlal(ão para os ltl.:aÕGmkos lig)lltlJS ali projeto, duranLt: m; Slla~: 

etapas extra-mmos· 
3.3.4 - Colo~ar 6 (seis) "~é'lltçs de s"úde ligados à igreja à disposi.,:ãu du projeto dUHllltc ,IS SUiIS 

etapas extra-muros. 

3.4 - Compete no T\H íNICÍPIO: 
3.4.1 - Cooperar (UHI as diretorias das n~spectiv.\s paróquias, no alüjaluento ç ;.,linlellla~ã() dos 

aC~ldêmic()s lig:ldos ao projclo; 
3.4.2 - Fomccel' mal..:rl'il \':irúrg.i,o \.'.ümph.:mentm· pcmumcrite c/ou \k~":.;\l·I;ivd. necessário ,is ctilpa;; 

do projeto elll seUs tlllltlicípios; 
3.4.3 - FOn1cccr emnhu:~livd para m; vdculns utili7.adns no transpork da equipe, em seu retomo 

pllm Vitóri,,: 
3.4.4 - Colocar profiss;em;lis da ;írc~l de s~lúde, dos seus quadros, li disposição do projeto, durant~ 

as etapas em St:I1S municípios~ 

3.4.5 - Divulgar às 'lli',·idad\!s do proj.:to junto à população, e colm:;u' tr.:nsporte até o 101.: aI d~ 
atendimento; 

3.4.6 - Colocar um~1 :llnbUclflci..:l à disposição do projeto, dW':mte :1 et:lp:1 cm St!llS município:: P;lf;! 
transporte dt: padentes idosos e!ou submetidos il cirurgia de maior porte. 

CLÁUSULA 4 - DOS I{J~CURSOS li'lNANCEIROS 
4.1 - Caberá à l.lFr':s o pag:um:nto das <li:írias dos proteswl\!~: l: l~cnicos-:ldnünh:lrali\'os 

envolvidos no projeto. na !'onte 0112 - rubrica 349014. 

CLÁUSULA =' - DO PLANO D~-: APLICAÇÃO E CRONOCR!\T\iA DE DESE!\1110LSO 
5.1 - Os l'ecw"Sos p~tn! p:1gmnento ebs diárias, por parte da UFES, s!:rllü {kst:mboL'JHdos um:1 Vt:Z 

por mês, durante om.< mes •.• , na vig~o projeto. 
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CL.Á.USULA 6 - DA VIGÊNCIA 
6.1' - O present~ Convênio tt:rá vigência de 5 (cim~o) anos , a c·ontar da data de sua assinatura, 
podt:mlo ser proJTIJg,ado, por inkml~·diu d~ Ttnnu Aditivu (T.A.), él nitcll0 das p"rlt:s signatill'Ías. 

CLÁUSULA 7 - l):\ RESCIS-Ã.O 
7.1 - O prt:senlt: COll\'c!niO podl:r:í st.!r denunciado por qualqut:r dus convenenles medianle 
comunicação expn::ssa, rt:~jlido po/' mútuo ac()t'do entre 08 ~~nnvenentes OU ~e }wuver (I. 

inadimplemento de qlllllqucl' d,',s Clfulsulas aqui pactuadas, tnl;';di.tlltc llotiíicação forma! à outra 
parte, com antecedência núnirna de 30 (trinta) dias, respeitadas as obrigações assumidas com 
terceiros e saldados Oi) compromissos tinanceiros entre as partes. 

CLÁUSULA S - DO FORO 
8.1 - É eumpcl\;nll; o Furo da Jusliç;l Fedcnü, seçãu judiciária du Espüitu Santo: p"r<t dirimir tiS 

qUCRtõcs dccorrcnll;s do presentc Convênio ou de sua execução, com rcnúncia e~,pressa de 
qu.\lquer outro. por mais privilegiado que seja. 

E pur est::sr 11 assim juslos c acordados, leram c cunferiram o prcscnlt: insLrurnc:nlo, llUC; 

TESTEMUNIL\S: 

. vi ,H; de igual teor e fonna) para OI; mesmos eteitos, e na presença d'1S 

Vitória, ~, 199 'i(. 
h 

J)rl'~ 
Sec:rel . \0 Es Idlllll Je Smicle 

~~t/Co . ~l,t.01 
Dr. Carlos RogériO~ du Sill1'1 
"rá-Ul>ito,. de Extensão; UflES 
CPF. 173.9../2.527-S7 

'-t~ .... 1 I 
Wilso,,J.farlo Zanolli 
DireJor Jo CB1 ... 1/UFES 
CPF: 086.455.907-00 
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CONVÊNIO N° 035/2.003 
PROCESSO N° 24211427/2.003 

puaI..IC.A~pÇ) f~ M' 

~f .I .. <:'~,",J,,{/!(!.,J 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO 
ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA, A ASSOCIAÇlo 
ALBERGUE MARTIM LUTERO, A UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO EspíRITO SANTO. ATRAVÉS DO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES, DO 
CENTRO BIOMÉDICO E DA PR6-REITORIA DE EXTENSlo 
E OS MUNiCíPIOS DE AFONSO CLÁUDIO. ITARANA. SANTA 
MARIA DE JETIBÁ. DOMINGOS MARTINS. VILA PAVA-O. 
VILA VALÉRIO. LARANJA DA TERRA. BAIXO GUANDU, 
ITAGUAÇU. PANCAS E SA-O ROQUE DO CANAl 
OBJETIVANDO A VIABILIZAÇlo DO PROJETO DE 
EXTENSlo "PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 
DERMATOL6GICA AOS LAVRADORES POMERANOS NO 
INTERIOR DO ESTADO DO EspíRITO SANTO". . 

O INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA. pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ(MF) sob o nO 27.189.505/0001-00, sediada na Avenida Marechal Mascarenhas de 
Moraes, 2.025, Bento Ferreira, Vitória-ES, doravante denominado simplesmente IESP, neste ato 
representado pelo seu titular JOÃO FELÍCIO SCÁRDUA, brasileiro, casado, economista, inscrito 
no CRE sob o nO 668, portador da Carteira' de Identidade nO 119,090 - SSP/ES, inscrito no 
CIC(MF) sob o n° 002.028.431-49, nomeado pelo Decreto n° 1.575-S, de 28/07/03, publicado no 
010 em 29/07/03, residente e domiciliado na Rua Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, 17, 
Mata d.\ Praia, Vitória - ES, a ASSOCIAÇÃO ALBERGUE MARTIM LUTERO, com sede na 
Rua Francisco de Alvarenga Rabelo, 201, Maruípe, Vitória - ES, inscrita no CNPI/MF sob o n° 
39.390.158/0001-50, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. JOÃO PAULO AULER, 
portador da C. I. nO 7.005.457.564-RS e do CIC(MF) sob o nO 297.232.560-53, doravante 
denominada ASSOCIAÇÃO,' e a UNIVERISDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 
autarquia educacional de regime especial, situada na Av. Fernando Ferrari, s/no, campus 
universitário, Goiabeiras, Vitória - ES, inscrita no CNPI/MF sob o n° 32.479,123/0001-43, através 
do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES, do CENTRO 
BIOMÉDICO e da PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, neste ato representados pelo Reitor 
Professor JOSÉ WEBER FREIRE MACÊDO, portador da C. r. nO 8l6.657-SSP/ES, doravante 
denominada UFES e os municípios de AFONSO CLÁUDIO, situado na praça da Independência, 
na 341, centro, Afonso Cláudio - ES, inscrita no CNPIIMF sob o n° 27.165.562/0001-41, neste ato 
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. EDÉLlO FRANCISCO GUEDES, portador da C. 
I. nO 162.355-ES e do CIC(MF) sob o n° 364.080.007-97; ITAGUAÇU, situado na Rua Vicente 
Peixoto Melo, 08, centro, Itaguaçu - ES, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 27.167.451/0001 -74, neste 
ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ HAINSTEINREITER, portador da C. I. 
na 243.407-ES e do CIC(MF) sob o nO 578.607.857-49; PANCAS, situado na Avenida Antônio 
Cabaline, 28, centro, Pancas - ES, inscrito no CNPIIMF sob o nO 27.080.605/0001-96, neste ato 
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. WALTER HAESE, portador da C. I. n° 176.184-ES 
c do CIC(MF) sob o na 416.395,967-04; ITARANA, situado na Rua Elias Estevão Colnago, 65, 
centro, ltarana - ES, inscrito no CNPJ/MF sob o na 27.104.363/0001-23, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, Sr. GERALDO GALAZI, portador da C. I. n° 856.957-ES e do 
CIC(MF) sob o nO 266.821.251-00; SANTA MARIA DE JETIBÁ, situado na Rua Hernlann 
Miertsehink, 488-A, centro, Santa Maria de Jetibá - ES, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
36.388.445/00 I -38, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. I1ELMAR 
POTRATZ, portador da C. I. n° 13555-RS e do CIC(MF) sob o nO 353.439.667-72; VILA 
PAVÃO, situado na Rua Travessa Pavão, 80, centro, Vila Pavão - ES, inscrito no CNP J/MF sob o 
nO 36.350.346/0001-67, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ERALDINO 
JANN TESCH, portador da C. I. n° 287.652-ES e do CIC(MP) so o nn 416,079.547-20; VII 
VALÉRIO; situado na Rua Lourenço de Martins, 80, centro, Vil- Valério - ES, inseri no 
CNPJ/MF sob o n° 01.619.232/0001-95, neste ato representado pelo cu Prefeito Munic' ai, Sr. 

/-J 
.. IV> 
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LUIZMAR MIELKE, portador da C. L n° 643.363-ES e do CIC(MF) sob o n° 975.066.757-91; 
LARANJA DA TERRA, situado na Avenida Luiz o Filho, 85, centro, Laranja da Terra - ES, 
inscrito no CNP JIMF sob o nO 31.796.097/0001-14, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. CLÁUDIO PAGUNG, portador da C. 1. n° 384.322-ES e do CIC(MF) sob o n° 
479.017.997-49; BAIXO GUANDU, com sede na Rua Fritz Von Lutzon, 217, Centro, Baixo 
Guandu - ES, inscrito no CNPJ(MF) sob O nO 27.165.737/0001-10, neste ato representado pelo seu 
Prefeito, Sr. JOSÉ FRANCISCO DE BARROS, portador do CICIMF nO 125.329.597-20e do 
CIC(MF) n] 125.329.597-20; DOMINGOS MARTINS, inscrito no CNPJIMF sob o n° 
27.150.556/000 l-I O, com sede na Rua Bernardino Monteiro, 22, Centro, Domingos Martins - ES, 
neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. IVAN LUIZ PAGANINI, portador da C. L nO 
380.280-ES e do CPF/MF n° 716.788.917-20; SÃO ROQUE DO CANAÃ, situado na Rua 
Lourenço Roldi, 88, São Roquinho, São Roque do Canaã - ES, inscrito no CNPJIMF sob o n° 
01.612.86510001-71, neste ato representado pelo seu PreCeito Municipal, Sr. MIGUEL DJALMA 
SAL V ALAIO, portador da C. I. n° 470.950-ES e do CIC(MF) sob o n° 472.028.587-20, doravante 
denominados MUNICÍPIOS, resolvem de comum acordo celebrar o presente Convênio, conforme 
as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

l.l - O objetivo do presente Convênio é a realização do projeto de extensão intitulado 'PROGRAMA DE 
ASSISTÊNCIA DERMATOLÓGICA AOS LAVRADORES POMERANOS NO INTERIOR DO ESTADO 
DÓ ESPÍRITO SANTO", cujo plano de trabalho será providenciado e aprovado pela SESAIlESP, nos termos do § 
l° do art. 116 da Lei Federal nO 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS METAS 

2.1 - O presente Convênio tem como meta principal atender à população pomerana de onze Municípios do Estado do 
Espírito Santo, no intuito de prevenir a incidência de câncer de pele, comum nessa população, freqUentemente 
submetida ã intensa radiação solar, em virtude de seu trabalho essencialmente agrícola. 

2.2 - O cronograma de atividades consiste de uma viagem anual a cada um dos onze municípios, onde são feitos 
consultas, bióp.ias, cauterizações e cirurgias de pequeno e médio porte. 

I 

Parágrafo Único - Aos municípios de Itarana e São Roque do Canaã, a viagem anual estará condicionada à 
disponibilidade no calendário anual de mutirões. Fica assegurada, no entanto, a realização de uma viagem a cada 
dois anos. 

CLÁ USULA TERCEIRA: DAS ÀTRIDUICÔES DOS PARTÍCIPES 

3.1 - Compete a UFES: 

3.1.1- Através da PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX: 

3.1.1.1 - Executar, anualmente, o. cronograma de atividades do "PROGRAMA DE ASSITÊNCIA 
DERMATOLÓGICA AOS LAVRADORES POMERANOS NO INTERIOR DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO"; 

3. I .1.2 - Assumir, através dos professores envolvidos, a orientação técnico-científica (,acadêmiCOS e ,médico 
residentes participantes do programa; 

3.1.1.3 - Promover reuniões de acompanhamento e avaliação das atividades; , ........ h~~rr 

3.1.1.4 - Fornecer certificados aos acadêmicos e médic.os residentes Oll estagiários; 

/' ." , -r '-- ;/í; 
I ,'./ /./ ••... 4f/ 
'-,/ J...' 
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3.1.1.5 - FOO1ecer diárias aos professores e ao restante da equipe ligada à UFES envolvidos no projeto, quando do 
deslocamento para o interior e/ou participação em eventos científicos, 'para divulgação do trabalho, confonne 
Norn1as estabelecidas pela UFES; 

3.1.1.6 - Colocar à disposição I (um) veículo, pequeno, para transporte dos professores e 2 (dois) veículos tipo 
Kombi para transporte do material cinírgico e estudantes. 

3.1.2 - Através do CENTRO BIOMÉDICO - CBM: 

3.1.2.1 - Incluir como atividade optativa na Residência de Clínica Médica e Cirúrgica, a participação no projeto de 
médicos Residentes; 

3.1.3 - Através do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES - HUCAM: 

3.1.3.1 - FOO1ecer material gráfico e material cirúrgico de consumo necessário ao programa; 

3.1.3.2 - Responsabilizar-se pelos exames histopatológicos da biópsias no âmbito do programa; 

3.1.3.3 - Transferir à Associação, 60 % (sessenta por cento) dos valores das consultas e demais procedimentos, 
conforme tabela do SUS, realizadas nas etapas do programa; 

3.1.3.4 - Fomecer dos seus quadros ou solicitar de outras entidades ligadas ao SUS, que seja colocado à disposição 
profissionais de saúde interessados e necessários ao programa; 

3.1.3.5 - Fornecer área para realização de atendimento ambulatorial de apoio às atividades extra-muro do programa; 

3.1.3.6 - Apoiar, através do Centro de EstudosIHUCAM o preparo de trabalhos científicos (slides, gráficos, painéis, 
etc), para apresentação em eventos científicos e publicações. 

3.2 - Compete ao SESAlIESP: 

3.2.1 - Colocar profissionais de seus quadros, interessados e necessários ao programa e/ou do HUCAM; 

3.2.2 - Fornecer 2 (dois) ou mais veiculos, pequenos, para transporte dos seus profissionais, colocados à disposição 
do Programa elOll do HUCAM, por ocasião das etapas extra-muro do programa; 

3.2.3 - FOO1ecer 2 (dois) veículos, tipo kombi, para o transporte dos acadêmicos por ocasião das etapas extra-muro ~ 
do programa; ~"" 

3.2.4 - Computar, analisar e disponibilizar os dados epidemiológicos coletados durante o desenvolvimento do 
programa. 

3.3 - Compete à ASSOCIAÇÃO: 

3.3.1 - Manter e proceder adaptações das instalações utilizadas pelo programa nas sedes de 

3.3.2 - Guardas e zelar pelos arquivos, móveis e outros utensílios, junto a tais postos; 

3.3.3 - Fprnecer hospedagem e alimentação para os acadêmicos ligados ao programa, dura 
muros; 
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3.3.4 - Colocar voluntários ligados à igreja à disposição do programa durante as suas etapas extra-muros; 

3.3.5 - Fornecer, zelar e manter em condições de uso o material pennanente utilizado pelo programa. 

3.4 - Compete aos MUNlciPIOS: 

3.4.1 - Cooperar com as diretorias das respectivas paróquias, no alojamento e alimentação dos acadêmicos ligados 
ao programa; 

3.4.2 - Fornecer material cirúrgico complementar pennanente e/ou descartável, necessário às etapas do programa em 
seus municípios; 

3.4.3 - Fornecer combustível para os veículos utilizados no transporte da equipe, em seu retomo para Vitória; 

3.4.4 - Colocar profissionais da área da saúde, especialmente médicos, dos seus quadros, á disposição do programa, 
durante as etapas em seus municípios; 

3.4.5 - Divulgar as atividades do programa junto à população, e colocar transporte até o local de atendimento; 

3.4.6 - Colocar uma ambulância à disposição do programa, durante a etapa em seus municípios para transporte de 
pacientes idosos e /ou submetidos à cimrgia de maior porte; 

3.4.7 - Fornecer medicamentos para distribuição aos pacientes atendidos pelo programa. 

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS 

4.1 - Caberá fi UFES o pagamento de diárias dos professores e técnicos-administrativos envolvidos no programa, na 
fonte 0112 - rubrica 349014. 

CLÁUSULA QUINTA: DO PLANO DE APLICACÃO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

5.1 - Os recursos para pagamento das diárias, por parte da UFES, serão desembolsados uma vez por mês, durante 
onze meses, na vigência do programa. 

CLÁUSULA SEXTA: DA VIGI~NCIA 

6.1 - O presente convênio terá a vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado, por intennédio de Tenno Aditivo (T. A), a critério das partes signatárias. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO 

7.1 - O presente Convênio poderá ser dClllmciado por qualquer dos convenentes mediante comunicação expressa, 
residido por mútuo acordo entre os convenentes ou se houver o inadimplemento de qualquer das cláusulas aqui 
pactuadas, mediante notificação fonnal à outra parte, com antecedência minima de 30 (trinta) dias, respeitadas as 
obrigações com terceiros e saldados os compromissos financeiros entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO 

S.l - É competente o Foro da Justiça Federal, seção judiciária do Espírito Santo, para dirimir a questões dec 
do presente Convênio Oll de sua execução, com renllllcia /r~ssa de qualquer outro, por mais p 'viiegiado 
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Governo 
do Estado 
do Esplrlto Santo 

SUS 
Sistema Único do Saúdo 

Instituto 
Estadual de 
Saúde Pública 

Procuradoria 
Jurrdlca 

E, por estarem de pleno acordo e ajustados, depois de lido e achado confomle, assinam os partícipes o presente 
convênio em 05 (cinco) vias de igual teor e fonua, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Vitória(ES), 30 de outubro de 2.003. 

r Presidente do IESP 
INSTITUT S ADUAL DE SAÚDE PÚBLICA 

Reitor 
ADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES 

JO 
PreCeito 

MUNICIPIO DE ITAGUAÇU 

H%~i~" L" ~ 
, 0"0 " "~_ "r-:-,__ o, 
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. CLÁUDIO PAGUNG cl o 

PreCeito 
DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 



Governo 
do Estado SUS 
do Esplrito Santo Sistema Único de Saúde 

Instituto 
Estadual de 
Saúde Pública 

Prefeito 
MUNICI O DE AFONSO CLÁUDIO 

TESTEMUNHAS: 

~~~ 
W ALTER HAESE 

Prefeito 
MUNICIPIO DE PANCAS 

~~' 
GE c.- DO GALAZI 

P efeito 
MUNICIPI DE IT ARANA 

Prefeito 
MUNICIPIO DE VILA PAVÃO 

Dr. CAIU.OS ROGÉRIO MELLO DA SILVA 
Pró-Reitor de Extensão/UFES 
CPF: 173.942.527-87 

Dr. PAULO MENDES PEÇANHA 
Diretor do HUCAM/UFES 
CPF: 249.990.247-72 

Sr. WILSON MÁRIO ZANETTI 
Diretor do CBM/UFES 
CPF: 086.455.907-00 

Procuradoria 
Jurrdlca 



ANEXO 3 

POR - PIMO Diretor d. ReglonaJlzaçSo 2003 

Macrorregllio Norte · C-olatlna · Llnhares : 

Microrregiõe:J: 

• São Mat"eus 

Q Colatina 

(~ Unha~s 

Maerorregllo Centro· Vlt6 ria 

Microrregiões: 

O Serra· Santa Teresa 

Vlt6r1a 

• Vila Velha· Venda Nova do ImlgraJ1t. 

MaorolTegllo Sul- Caohoelro 

Microrregiões : 

'. Cachoeira de ItBpemirim 

O Guaçui 

Dc.ro:. Rio 
Preta 

ó.. PULO 'JlACRORREGIOrfAl. 

O · POlO MICRORREGIONAl 
O • SEDE D( MÓDUl.O 



ANEXO 4- ATLAS DA MATA ATLÂNTICA NO BRASIL. 

N Umites Interestaduais 

• Mata 

• Restinga 

• Mangue 

• keaUrbana 

Domfnlo da Mata .atlântica 

D Brasil 



ANEXO 5 - ATLAS DA MATA ATLÂNTICA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 
DEJETIBÁ 



ANEXO 6 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO EspíRITO SANTO-UFES/ASSOCIAÇÃO 
ALBERGUE MARTIN LUTERO-AAMUSECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE-SESA. 
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DERMATOLÓGICA AOS LAVRADORES 
POMERANOS NO INTERIOR DO EspíRITO SANTO. 

LOCAL DO ATENDIMENTO: _________________ Mês/Ano:--.1_ 

N° Prontuário: __ _ 

DADOS PESSOAIS 

Nome: _______________________________ _ 

Sexo: ___ Cor: ______ Estado Civil: ______________ _ 

Local de nascimento: _________ Data de nascimento:-'-'_ 

Endereço atual: ________________________ _ 

Tempo de residência no endereço atual:, ________________ _ 

Atividade principal: Idade inicio de atividade: _______ _ 

Origem familiar: Materna ________ Paterna, _______ _ 

Tipo de pele: ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 

Grau de distrofia solar: () Leve () Forte () Severa () Ausente ( ) Pré-distrofico 

Número de horas de exposição ao sol no dia: ( ) -9 + 14hs () +9 -14hs () Ambas 

Uso de prot.contra o sol: ( ) chapéu ( ) manga compro ( ) calça compr.( ) filtro solar 

História câncer de pele família ( ) sim ( ) não ( ) ignorado 

História outro cânceres na família ( ) sim ( ) não ( ) ignorado 

E V O L U Ã O CL I N I C A 
Local da lesão __________________________ _ 

Hipótese diagnóstico clínico: _____________________ _ 

Biopsia: _______________ Tipo de tratamento: _______ _ 

Obs: ---------------------------------

Local da lesão, ___________________________ _ 

Hipótese diagnóstico clínico: ______________________ _ 

Biopsia: _______________ Tipo de tratamento: _______ _ 

Obs: ----------------------------------




