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            Exposição solar e prevenção do cancro da pele  
                                                    Mitos e Realidades sobre o protetor solar 

 

 

O verão bate-nos à porta e o sol faz-nos um convite 
para o aproveitarmos e ganharmos um “saudável” 
bronzeado. Mas, antes de cedermos a essa 
“vaidosa” tentação, e aceitarmos esse convite, uma 
reflexão se impõe. 

  

Diz-nos o senso comum que as pessoas de pele clara, olhos claros ou sardentas quando 

expostas ao sol se queimam mais facilmente e têm dificuldade em ficar morenas, no 

entanto, ser moreno e não ficar vermelho quando exposto ao sol não significa - estar seguro. 

A pele memoriza as agressões do sol ao longo da vida.  

O excesso de exposição solar e, sobretudo, as queimaduras solares são fator de risco 

significativo para vir a ter cancro da pele além de envelhecer precocemente a pele. 

 

Existem quatro tipos principais de cancro da pele: 

 

Carcinoma Basocelular - Esta é a forma mais comum de cancro da pele, mas também a 

menos perigosa, habitualmente não origina metástases, mas tem tendência a invadir os 

tecidos circundantes, se não for tratado. Surgem anualmente, em Portugal, cerca de 8.000 a 

9.000 novos casos de carcinomas baso-celulares. A sua frequência aumenta com a idade, 

sendo mais frequente na terceira idade, mas cada vez mais surgem em idades mais jovens, 

inclusive na 2ª e 3ª década.  

Ocorre em áreas de pele cronicamente expostas ao sol (face) ou súbita mas intensamente 

exposta (tronco). O tratamento é essencialmente cirúrgico. 

Carcinoma Espinocelular - Esta é a segunda forma mais comum de cancro da pele, 

ocorrendo em áreas da pele e mucosas muito expostas ao sol, como a cara e couro cabeludo 

e nalgumas localizações (lábios, língua, orelhas, dedos mãos ou pés) pode metastizar. 

Anualmente surgem, em Portugal, cerca de 2.000 a 2.500 novos casos de carcinomas 

espinocelulares, sendo mais frequente no idoso.  

O tratamento é cirúrgico e deve ser precoce e com margens confirmadas por histologia. 

Queratose Actínica - É uma lesão pré-cancerosa em 10 a 15% dos casos, muitas vezes 

referida como queratose solar, pode evoluir para Carcinoma Espinocelular. Estas manchas 
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ocorrem, na grande maioria, em indivíduos de meia idade e idosos, em áreas do corpo mais 

expostas, tal como o rosto, pescoço, orelhas, o dorso das mãos e couro cabeludo. 

Apresentam-se como manchas de cor castanha-avermelhada e superfície áspera e 

escamosa. 

 

Melanoma - É o tipo de tumor menos frequente, mas o mais agressivo. Estima-se que 

ocorram em Portugal       novos casos de melanoma, por ano e  ue cerca de   em cada    

pessoas poderá  vir a ter um melanoma ao longo da vida    ha itualmente de crescimento 

muito rápido e, se não for tratado, metastiza à distância e leva à morte. Diagnosticado e 

tratado precocemente, permite uma percentagem de cura superior a 95%. O tratamento é 

cirúrgico e  aseado em “guidelines” internacionais claras  Quanto mais espesso e se ocorrer 

envolvimento ganglionar, a probabilidade de sobrevida aos 5 anos é inferior a 50%.A 

espessura microscópica do tumor (escala de Breslow) é dos fatores de prognóstico mais 

importantes, quanto menor a espessura microscópica melhor o prognóstico.  

 

A escala de fototipagem Fitzpatrick é um esquema de classificação numérica para a cor da 

pele humana (foi desenvolvido em 1975 por Thomas B. Fitzpatrick como forma de estimar a 

resposta de diferentes tipos de pele à luz ultravioleta). 

Tipo I (pontuação 0-6) queima sempre, nunca bronzeia (branco pálido, cabelo loiro ou 

vermelho, olhos azuis ou cinzentos, sardas).  

Tipo II (pontuação 7-13) geralmente queima, bronzeia minimamente (branco, cabelo loiro, 

castanho claro ou vermelho, olhos azuis ou verdes) 

Tipo III (pontuação 14-20) às vezes queimadura leve, bronzeia uniformemente (branco, 

amarelado, com qualquer cor de cabelo ou olhos castanhos) 

Tipo IV (pontuação 21-27) queima minimamente, bronzeia facilmente (pele castanho claro, 

azeitona, cabelo castanho escuro a preto) 

Tipo V (pontuação 28-34) muito raramente queima, bronzeia muito facilmente (pele 

castanha) 

Tipo VI (pontuação 35-36) nunca queima, bronzeia sempre (castanho escuro) 

 

Em termos de proteção solar funciona da seguinte maneira: 

• Para os tipos de pele de fototipo I e II (cabelo e pele claras), recomenda-se a utilização de 

um creme SPF 50 nos primeiros tempos, que pode diminuir para o fator 30 mais tarde. 

• Uma pele de fototipo III (cabelo e pele mais escuras), exige um protetor solar de fator 30 

que pode baixar para SPF15. 

• Uma pele de fototipo IV (cabelo e pele negros) deve começar com um protetor solar de 

fator 15 que depois diminui para SPF6. 

http://www.euromelanoma.org/intl/node/77
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Mitos e Realidades sobre o protetor solar 

 

O que é o protetor solar? 

O protetor solar é uma loção ou um spray que ajuda a proteger a pele dos efeitos dos raios 

solares, em especial a incidência dos raios ultravioletas no corpo humano, contribuindo na 

prevenção de doenças e do envelhecimento precoce. 

Os protetores mais eficientes são os que são capazes de proteger tanto dos raios UVBs como 

dos raios UVAs  Os raios UVB’s são os responsáveis pelas  ueimaduras de pele  

Os raios UVA’s são os  ue provocam envelhecimento precoce, causam flacidez, manchas, 

rugas e outros danos. 

O filtro solar deve ser aplicado sempre que se expuser ao sol. Deve ser reaplicado de 2 em 2 

horas e ser passado sempre no mínimo 30 minutos antes da primeira exposição.  

A transpiração obriga à reaplicação. 

 

Mitos... 

 

Não é possível conseguir bronzear com protetor 

Falso. O bronzeado adquirido com o produto é mais natural e dourado, pois é mais saudável. 

O filtro solar garante que a pele esteja protegida da ação dos raios UVAs e UVBs, atrasando o 

envelhecimento precoce, a flacidez, as rugas e as manchas, por exemplo, não surgem tão 

rápido, enquanto que o bronzeado vai ocorrer. 

O filtro solar fator 30 significa que irá demorar 30 vezes mais para queimar para o mesmo 

tempo de exposição.  

 

Não é preciso usar filtro solar em dias nublados 

Falso. De facto nos dias nublados deve ser tomado ainda mais cuidado. 

Muitas vezes nos esquecemos que os efeitos dos raios solares, nos dias em que não dá para 

ver o sol, estão presentes e os riscos também estão. Em dias nublados os raios ultravioletas 

passam pelas nuvens e atingem a nossa pele sem causar o “ardor” dos dias ensolarados  

 

Acima do FPS 15 todos os protetores são iguais 

Falso. Quanto maior for o fator de proteção solar, maior será o tempo que você está 

protegido. De fato o filtro de fator 30 não é mais forte do que o de fator 15 antes protege 

por um tempo mais prolongado. 

É muito importante reaplicar o protetor de 2 em 2 horas.  
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Só as pessoas com pele clara precisam de protetor solar. 

Falso. Seja qual for a cor da pele deve ser utilizado protetor solar regularmente. Sempre que 

estiver desprotegida, a pele pode ser queimada pelo sol, envelhecendo prematuramente. 

 

Se o protetor solar for à prova de água, não é necessário voltar a aplicar. 

Falso  O termo “à prova de água” é enganador dado  ue, pela sua natureza, este produto sai 

da pele  uando imerso na água  O termo “resistentes à água”, será mais correto, indicando o 

período de tempo em que o protetor atuará desde a aplicação, quer esteja a nadar ou a 

fazer exercício físico. Por exemplo: FPS 15 – resistente à água durante 40 min. 

 

Não há problema em passar o filtro com a pele húmida 

Falso. A água pode diluir o produto e diminuir o valor da sua proteção. 

 

Os protetores solares só devem ser aplicados em determinadas zonas do corpo 

Falso. Deve aplicar-se protetor solar em todas as zonas do corpo expostas à radiação solar, 

incluindo pés, orelhas, costas, braços, pernas, pescoço, etc. A maioria das pessoas preocupa-

se apenas com o rosto para evitar o aparecimento de rugas e manchas, no entanto, existem 

muitas outras zonas, como os ombros, as mãos e as pernas, que são também vulneráveis aos 

danos provocados pelo sol, e onde podem surgir manchas de idade. 

 

Os filtros não têm poder de proteção maior que FPS 30 

Falso. Quanto maior o valor do FPS, maior a percentagem de proteção solar (ainda que 

certas condições, nomeadamente a uniformidade da camada de produto aplicado, sejam 

difíceis de alcançar, mimetizando as condições laboratoriais). 

 

Se a maquilhagem incluir um fator de proteção solar, não é preciso aplicar outro 

Falso. A maquilhagem com fator de proteção solar é frequentemente aplicada de forma 

desigual, por exemplo, uma pincelada rápida de base não é suficiente para proteger a pele 

adequadamente. Embora tenha uma vantagem adicional, é importante usar também o 

protetor solar. 

 

 

...e Realidades! 

 

A pele oleosa está mais protegida 

Verdade. No entanto, mesmo pessoas com pele oleosa devem sempre utilizar protetor solar. 

Quem possui mais óleo na superfície cutânea fica mais protegido da ação dos raios 

ultravioletas, no entanto, não está totalmente seguro. 
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O protetor solar deve ser usado por todos aqueles que vão se expor ao sol, de forma a evitar 

o cancro de pele, a flacidez, as rugas, as manchas, as queimaduras e o envelhecimento 

precoce.  

 

Os protetores solares para adultos são tão eficazes como os protetores para crianças 

Verdade. Os protetores para adultos e crianças contêm os mesmos ingredientes ativos e os 

mesmos níveis de proteção. No entanto, existem fórmulas diferentes, como as mais suaves 

para crianças e para pessoas com a pele sensível, por exemplo, protetores sem fragrância ou 

sem adição de parabenos. 

 

Pode utilizar o protetor solar que comprou o ano passado 

Verdade. Verifique sempre as datas de validade, já que os protetores solares também 

perdem a eficácia ao longo do tempo. O protetor solar não é uma necessidade sazonal, é 

importante proteger a pele durante todo o ano, todos os dias. 

 

O protetor solar previne o envelhecimento 

Verdade. O envelhecimento resulta da combinação das ações dos raios ultravioletas do sol e 

dos fatores genéticos. 

 

Devo passar filtro solar no rosto mesmo se vou ficar somente em ambientes fechados 

Verdade. As luzes fluorescentes, devido à emissão da luz visível, podem piorar as doenças 

que causam manchas e escurecimento da pele.  

É importante sensibilizar a população para os cuidados a ter relativamente à exposição solar, 

nos diferentes contextos da sua vida, quer seja em contexto profissional ou lúdico, no campo 

ou na praia, ou qualquer contexto que implique exposição ao sol. 

 

 

 

Rosa Branca Mansilha, Médica de saúde pública, USP ACES Porto Oriental 

 


