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Cara nova

O mundo mudou. 
Nós também mudamos. 

Cuidado com a 
pele no verão

no BLoG Do CÂnCEr

Menina que venceu 
câncer arrecadou 5 mil 
litros de leite para 
outras crianças doentes
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O Hospital HSM agora com nova marca, nova cara, foco no tratamento 

oncológico e a mesma qualidade reconhecida de sempre.

Leveza, modernidade e confiança com tranquilidade. Essas são as 

palavras que definem a nova identidade visual do Hospital HSM, que 

agora também tem nome atualizado.

O antigo Hospital Saúde da Mulher cresceu e, atualmente, tem foco no 

tratamento contra o câncer. Para acompanhar a mudança de evolução 

do hospital, a nova marca e identidade são como as dos grandes 

centros de saúde do mundo todo.

“Ao seu lado contra o câncer” é o novo slogan, que celebra o atual 

momento do Hospital. Ser a referência do norte no tratamento 

oncológico é o rumo para onde caminhamos. Seguimos adiante e 

sonhando cada vez maior. 

O mundo mudou. 

Nós também mudamos.

PrÓXIMaInÍCIo

oncoNews



O câncer de pele é o mais frequente no Brasil, correspondendo a 30% 

dos tumores malignos registrados. O tipo não melanoma possui maior 

incidência e apresenta alto percentual de cura, quando detectado 

precocemente. Vale ressaltar que pessoas de pele clara, que é mais 

sensível aos raios solares, ou com doenças cutâneas prévias, são os 

principais alvos da doença.

Prevenção – A exposição aos raios ultravioleta (UV) é um dos fatores 

de risco do câncer de pele, portanto, as pessoas que trabalham sob 

exposição direta ao sol ficam mais suscetíveis a desenvolver a patologia. 

Sistema imunológico debilitado, histórico familiar da doença, exposição 

à radiação artificial e sensibilidade ao sol também são considerados 

fatores de risco.

Cuidado com a pele no verão

voLTaInÍCIo

03 passos para se prevenir

- Evite a exposição solar das 10h às 16h;

- Utilize filtros solares com fator de proteção 30 ou mais;

- Invista em acessórios como chapéus, guarda-sol e óculos escuros.


