
Doutor, ...
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é importante saber reconhecer as pintas de risco?
como se manifestam as pintas? 
minha pinta está coçando. Devo me preocupar?
e se a pinta sangrar? 
qual a complicação mais grave que acontece com as pintas? 
dá para diferenciar a pinta comum do melanoma? 
como é mesmo a regra do ABCD? 
se essa regra é tão fácil de ser aplicada, por que não é 
divulgada para todos? 
se é tão boa por que não é ensinada nas escolas? 
a regra do ABCD é infalível? 
quando a regra do ABCD não dá certeza, o que ela mostra? 
o que é a pinta displásica?
há riscos no uso da regra do ABCD? 
ter história semelhante na familia muda algo? 
como é feito o diagnóstico do melanoma?
existe tratamento para o melanoma? 
é muito ruim ter melanoma? 
então eu posso morrer de melanoma?
como deve ser o acompanhamento de quem tem muitas pintas? 
qual a melhor forma de se prevenir? 
existem roupas apropriadas? 
o que é filtro solar?
quais são os tipos de filtro solar que existem?
então devo sempre me decidir pelo filtro com o 
número mais alto na embalagem?
as câmaras de bronzeamento são seguras?

Doutor, ...
o que é o câncer de pele? 

como surgem os cânceres de pele? 
existem lesões que precedem o câncer de pele?

que tipos de cânceres de pele existem? 
ter pele clara aumenta as chances de ter câncer da pele? 

então é mais grave ter pintas se a minha pele é clara?
cânceres de pele e pintas são comuns? 

no Brasil também é assim?
qual é o câncer de pele mais comum? 

como posso reconhecer o basocelular? 
o basocelular afeta somente a pele?
tem tratamento para o basocelular? 

posso ficar curado do basocelular? 
qual o segundo câncer de pele mais comum? 

quem é mais afetado pelo espinocelular?
como posso reconhecer o espinocelular? 

é verdade que pode ser causado por um virus? 
é muito grave ter um carcinoma espinocelular? 

tem tratamento para o espinocelular? 
qual o câncer de pele mais grave? 

qual a origem do melanoma?
quais são os riscos de se ter pintas? 

o melanoma é uma doença genética? 
dá pra reconhecer as pintas mais perigosas?

qual médico devo procurar para tratar o câncer de pele?
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