Dermatologia
Prevenção do Fotoenvelhecimento
e do Cancro Cutâneo

Prevenção do fotoenvelhecimento
e do cancro cutânio
Os efeitos deletérios da radiação solar
Os efeitos da radiação solar na nossa
pele podem dividir-se em imediatos e
tardios. Os efeitos imediatos referem-se
ao eritema (queimadura), à pigmentação
(bronzeamento) e à síntese de vitamina D.
Os efeitos tardios são a indução de tumores cutâneos, e o fotoenvelhecimento.
A exposição solar prolongada ao longo
de vários anos induz o aparecimento de
lesões cutâneas pré-malignas, nomeadamente ceratoses actínicas (escamas recidivantes em áreas de pele foto-exposta) que
são lesões precursoras do carcinoma espinocelular. Por outro lado, sabe-se hoje que
episódios esporádicos de exposição aguda
e intensa, em horários inadequados, condicionam o aparecimento de queimaduras
solares implicadas na indução de lentigos
solares e nevos atípicos em áreas fotoexpostas, sendo que estes episódios também
se relacionam com os carcinomas basocelulares (basaliomas) e os melanomas.
Estima-se que 90% dos tumores cutâneos mais frequentes, nomeadamente o
carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma, têm a sua origem
numa exposição inadequada à radiação ultravioleta, não só através da exposição à radiação solar, mas também, e cada vez mais,
àquela que resulta da exposição em centros de bronzeamento artificial (os solários).
Por outro lado, a exposição prolongada
ou exagerada à radiação ultravioleta leva
ao envelhecimento cutâneo precoce, o fotoenvelhecimento. Este caracteriza-se pelo
aumento da espessura e secura cutâneas,
que torna a pele seca, desidratada, áspera e
rugosa, com o consequente aparecimento

de manchas hiper e hipopigmentadas, telengectasias, rugas, e também de lesões
pré-malignas e malignas.

Diagnóstico precoce e tratamento
de lesões pré-malignas e de tumores
da pele

Fotoproteção

Para além da fotoproteção, importa um
diagnóstico precoce para o tratamento
atempado das lesões pré-malignas e dos
tumores cutâneos decorrentes do efeito
da radiação solar. Desses tumores, realça
pela sua gravidade o melanoma, cuja
incidência tem duplicado em cada uma
das últimas décadas.
É neste âmbito que se inseriu a abertura recente no Centro Clínico do SAMS
de uma Consulta de Tumores da Pele.
Estas neoplasias causam morbilidade
importante e até mortalidade, no caso do
melanoma e carcinoma espinocelular, e
obrigam a seguimento regular, uma vez
que estes doentes desenvolvem com frequência lesões pré-neoplásicas e novos tumores. As faltas a consultas de seguimento,
normalmente durante cinco anos após a
excisão do tumor, levam a agravamento da
morbilidade associada a estes tumores.
Os objetivos da Consulta, são proporcionar aos utentes referenciados à consulta
um seguimento regular e especializado
em tumores da pele, para se poder tratar
os tumores diagnosticados o mais precocemente possível, detetar eventuais recorrências e poder fornecer informação sobre
prevenção destas patologias.
Esta consulta está coordenada com a
cirurgia plástica, para referenciação de tumores mais extensos, com a cirurgia geral,
para efetuar técnica do gânglio sentinela
no melanoma, e com a oncologia, para
seguimento e eventual quimioterapia de
tumores cutâneos mais agressivos.

A principal medida na prevenção dos
efeitos deletérios da radiação solar consiste na fotoproteção, nomeadamente:
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A exposição solar em horários adequados,
evitando o período entre as 12 e 16 horas;
O uso de óculos escuros (com protecção UVA e UVB), chapéu (de abas largas)
e camisola (de tecido não poroso) que
proteja decote e braços;
Um protector solar, de textura adequada, e com factor de protecção igual
ou superior a 30, deverá ser aplicado
cerca de 30 minutos antes da exposição
solar, e reaplicado de 2 em 2 horas, e
sempre depois dos banhos, reforçando
a aplicação nas áreas mais sensíveis da
face, como a região malar, nariz e lábios
(mas não deve utilizar-se para aumentar
o tempo de exposição solar);
Não deve ser desprezada a capacidade
de reflecção da radiação por determinados meios, tais como a água, a
neve ou a areia, que podem refletir até
90% da radiação UV. A sombra reduz a
radiação UV em 50 a 90%.

Deve redobrar-se a atenção a estes
cuidados no caso de pessoas medicadas com fármacos fotossenssibilizantes,
que aumentam a sensibilidade da pele,
como os anti-inflamatórios, alguns antibióticos e antifúngicos, antidepressivos
e anti-hipertensão.

