Rio de Janeiro 27 de julho de 2012.
Prezada Dra. Rose Ana Rios David,
A Sociedade Brasileira de Dermatologia promoveu no ano passado, além de sua tradicional
Campanha Contra o Câncer da Pele, o Tour de Prevenção ao Câncer da Pele. A ação contou
com um caminhão totalmente equipado para atendimentos médicos, que circulou por diversas
cidades, tratando e conscientizando a população sobre os cuidados com a pele. Isto só foi
possível com a valiosa contribuição da Associação Brasileira de Enfermagem em
Dermatologia, que nos apoiou integralmente e abraçou como nós, esta causa tão nobre.
Neste ano realizaremos a quarta edição do Tour de Prevenção, que seguirá os mesmos
moldes da edição passada e percorrerá as seguintes cidades brasileiras: Rondonópolis – MT,
Palmas – TO, Belém, Teresina, Recife, Arapiraca – AL, Brasília, Ribeirão Preto – SP,
Campos – RJ, Juiz de Fora – MG e Rio de Janeiro. Por conta disso,solicitamos mais
uma vez a sua parceria. É de imensa importância que possa mos, como no ano passado,
contar com o apoio dos associados da SOBENDE. Prevemos, portanto, contando com sua
aceitação, a presença mínima ideal de 4 profissionais de enfermagem por dia, sendo 2 por
turno, para ajudar na triagem inicial dos pacientes a serem examinados e na orientação para o
encaminhamento de tratamento dos pacientes portadores de lesões.
Antes de iniciar seu percurso, o veículo ficará estacionado, de 1 a 4 setembro de 2012 no
Centro de Convenções Rio Centro, no Rio de Janeiro, onde acontecerá o 67º Congresso da
SBD. No local, todos poderão visitar e conhecer o caminhão. Terminado o evento, ele seguirá
para Rondonópolis - MT, onde iniciará o trajeto e os atendimentos à população, encerrando
em 02 de dezembro, no Rio de Janeiro - RJ.
Enviamos em anexo o roteiro.
Por fim, gostaríamos de deixar registrado, de antemão, o nosso mais sincero agradecimento
pela atenção e respeitosa consideração.
Certos de vosso apoio,
Dr. Marcus Maia,
Coordenador da CNPCP 2012.
Dra. Bogdana Victória Kadunc
Presidente da SBD

