


Proteção Solar
PREPARADO PARA O SOL?

• Os raios ultravioleta (UV) provêm do sol e oferecem muitos benefícios

• De 15 a 20 minutos de exposição ao sol por dia deveria ser suficiente para que a maiora das pessoas 
sintetizem o nível necessário de vitamina D

• Em doses maiores, os raios UV podem danificar a nossa pele causando queimaduras, envelhecimento da 
pele, mutações celulares e até cancro da pele

• Os trabalhadores ao ar livre passam a maior parte da jornada de trabalho ao sol face a uma ameaça 
silenciosa para a saúde da sua pele

• Os trabalhadores ao ar livre têm um risco acima da média de desenvolver cancro da pele



Proteção Solar
TIPOS E RISCOS DOS RAIOS UV

Os raios ultravioleta (UV) são raios invisíveis provenientes do sol. Há três tipos
diferentes de raios ultravioleta (UV): raios UVA, UVB e UVC.

UVA UVB UVC

Os raios UVA contribuem 

para a formação de  

queimaduras na pele,

para  o cancro da pele e

para o gretamento e

envelhecimento  precoce

da pele. Têm um  

comprimento de onda

maior  pelo que

penetram mais 

profundamente na

derme ou na camada

mais profunda da  pele.

Os raios UVB são raios 

abrasadores e são a

causa  principal das 

queimaduras solares, 

contribuindo para o

aparecimento do cancro 

da pele. Os raios UVB têm 

um comprimento de onda

curta que atinge e queima

a camadasuperior da pele, 

chamada epiderme

A radiação solar UVC é 

bloqueada pela camada 

de ozono, enquanto os 

raios UVA e UVB atingem 

a superfície terrestre. Os  

raios UVC também 

podem ser gerados

artificialmente durante

certos processos 

industriais como a 

soldadura.

80% dos raios UVA atravessam
as nuvens.A proteção solar é 

essencial, mesmo em dias 
muito nublados.



Proteção Solar
SERÁ QUE VOÇÊ SABE?

Os raios ultravioleta (UV)

São 

cancerígenos  

para os seres  

humanos

Não têm 

relação com a  

temperatura

Podem passar  

através dos  

tecidos finos

Não se podem  

ver ou sentir

Podem 

atravessar

as nuvens

Refletem em 

superfícies 

refletoras como

o metal, o betão,

a água e a neve



Proteção Solar
O QUE É O ÍNDICE UV?

3-5 6-7

MODERADO ALTO

Necessita proteção

1-2

BAIXO

Não necessita proteção

8-10 11+

MUITO ALTO EXTREMO

Necessita proteção suplementar

Aprovado pela Organização Mundial da Saúde, o 

índice UV indica diariamente os  níveis de 

radiação UV e quando são necessárias medidas 

de proteção solar¹.

A PROTEÇÃO É NECESSÁRIA ASSIM 

QUE O ÍNDICE UV ATINGE O VALOR  3, 

NÃO SÓ QUANDO O SOL BRILHA². BAIXO: UV 1-2

• Não é necessário proteção
• Pode estar ao ar livre em  

segurança

Verifique o índice UV diário na sua área, visite a página do IPMA

• É necessário proteger-se:
• Use t-shirt, protetor solar,  

chapéu e óculos de sol

• É necessário proteção adicional
• Evite estar ao ar livre durante as  

horas centrais do dia³
• Permaneça à sombra
• É  imprescindível usar t-shirt, 

protetor solar, óculos de sol e 
chapéu

MODERADO/ ALTO:UV 3-7 MUITO ALTO/ EXTREMO: UV 8-11+

1 www.who.int/news-room/q-a-detail/radiation-the-ultraviolet-(uv)-index

3 www.who.int/uv/publications/en/UVIGuide.pdf

2 www.skcin.org/downloads/SkcinBooklet2020.pdf

http://www.who.int/news-room/q-a-detail/radiation-the-ultraviolet-(uv)-index
http://www.who.int/uv/publications/en/UVIGuide.pdf
http://www.skcin.org/downloads/SkcinBooklet2020.pdf


Proteção Solar
CONSELHOS PRÁTICOS PARA OS TRABALHADORES AO AR LIVRE

Como usar os cremes de proteção solar:

• Aplique um creme de proteção solar com FPS 30, no mínimo, sobre a pele 

limpa e seca 15-20 minutos antes da exposição solar.

• Atenção: Aplicar uma quantidade insuficiente do produto reduz o  

desempenho da proteção. Um adulto de tamanho médio deve aplicar-se 

pelo menos seis colheres de chá rasas para cobrir o corpo, o que equivale 

a mais de meia colher de chá em cada braço e na cara/ pescoço  

incluindo as orelhas.

• Reaplicar o protetor solar pelo menos a cada 2 horas ou com maior

frequência em caso de transpiração ou lavagem.

1.USE roupa 

protetora contra o sol

5. PERMANEÇA
à sombra

4. UTILIZE
óculos de sol

3. USE um chapéu

2. USE creme com

FPS 30 ou superior



Proteção Solar
PRODUTOS PROFISSIONAIS

Stokoderm®

Sun Protect
30 PURE

Stokoderm®

Sun Protect

50 PURE

Resistente à 
água

Sem
perfume

Contém
glicerina

Inclui proteção UVCDispensador
resistente

Recargas 
higiénicas seladas

Botão de pressão do dispensador 
protegido com BioCote®

Alta proteção UVA e
UVB

UVA SILICONE

UVB PERFUME

UVC



Campanha Proteção Solar
PRODUTOS PROFISSIONAIS: FICHAS DOS PRODUTOS



Campanha Proteção Solar
MATERIAIS DIDÁTICOS / INFORMATIVOS DE APOIO

FOLHETO INFORMATIVO Autocolantes explicando o modo e 
a frequência de aplicação

(Para colocar junto aos dispensadores)
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