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INTRODUÇÃO: 
     O projeto de extensão Amigos da Pele visa disseminar informações para a 
comunidade sobre a importância da fotoproteção e a sua relação com a prevenção do 
câncer de pele. O trabalho desenvolvido busca impactar na alta prevalência do número 
de diagnósticos de câncer de pele em nossa região, principalmente carcinoma 
epidermoide e basocelular. Os integrantes do Projeto de Extensão Amigos da Pele 
estimulam diversos grupos da comunidade a se conscientizarem da importância dos 
cuidados com à exposição solar inadequada da pele e orientam sobre como realizar a 
fotoproteção. 
 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
     Tendo em vista a relativa magnitude do tema Câncer de Pele, o projeto de extensão 
Amigos da Pele busca sensibilizar diversos grupos da população de forma clara e 
gratuita promovendo a saúde da comunidade pela prevenção de agravos maiores. O 
projeto foi construído com o intuito de conscientizar e orientar a população sobre a 
fotoproteção. Ele é aplicado principalmente com o desenvolvimento de palestras e 
participações em emissoras de rádio e mídia telefônica expondo à comunidade a 
problemática. Nas campanhas desenvolvidas a comunidade tem sido instituída com 
medidas simples e extremamente acessíveis de fotoproteção – uso de protetor solar, 
chapéus e outros métodos de barreira mecânica, horários de exposição à radiação UV 
–, visando a prevenção das consequências da exposição solar inadequada. 
     Mensalmente uma palestra e um programa de rádio são ministrados pelos 
participantes para conscientizar crianças, adultos e idosos. Assim, os integrantes levam 
de diversas formas as informações contidas no Consenso de Fotoproteção da 



 

Sociedade Brasileira de Dermatologia para a comunidade, até mesmo com a criação de 
um aplicativo para celular. 
     Através do trabalho desenvolvido foi possível se aproximar da realidade da 
população aplicando ativamente a socialização e a prática da Medicina. Também, o 
estudo de documentos forneceu aos acadêmicos o embasamento científico necessário 
para a realização das atividades acima citadas. A resposta que o público demonstrou 
ao final das campanhas mostrou-se positiva, deixando claro que esse projeto cumpre 
com seu objetivo de promover a educação em fotoproteção. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
     O projeto tem importância na formação do estudante da área da saúde, pois 

proporciona a aquisição de experiência prática e ampliação dos conhecimentos 

técnico-científicos. Além disso, manter um projeto que objetiva estimular medidas de 

prevenção em relação ao câncer de pele é de suma importância também para a 

comunidade, principalmente na qual a neoplasia de pele é a mais frequente. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 



 

 


