
Proteja a sua pele do risco contra as radiações UV 
use creme de proteção solar profissional.

PREPARADO 
para o SOL?



Preparado para o sol?

Os raios ultravioleta (UV) provêm do sol e oferecem-nos 
muitos benefícios. De 15 a 20 MINUTOS de exposição ao sol 
sem proteção por dia, sem vermelhidão ou queimaduras da 
pele, deveria ser suficiente para que a maioria das pessoas 
possam sintetizar o nível necessário de vitamina D1.

EM DOSES MAIORES, OS RAIOS UV PODEM DANIFICAR 
A NOSSA PELE causando queimaduras, envelhecimento 
prematuro da pele, mutações celulares e até cancro da pele2.

Os trabalhadores ao ar livre passam a maior parte da jornada 
de trabalho face a uma ameaça silenciosa para a saúde da sua 
pele. Sem uma proteção UV apropriada estão a pôr-se em 
risco.

Têm um risco acima da média de desenvolver cancro da pele3.

DE ACORDO COM OS REQUISITOS LEGAIS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 
(DECRETOS-LEI N.° 348/93 E N.° 128/93) OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
UTILIZADOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS LEGAIS E, 
NESTE SENTIDO, OS CREMES DE PROTEÇÃO SOLAR SÃO PRODUTOS SUJEITOS AO 
REGULAMENTO CE N.° 1223/2009 RELATIVO AOS PRODUTOS COSMÉTICOS E INCLUIDOS 
NA PORTARIA N.° 208/2021 (DIRETIVA UE N.° 2019/1832).

Embora a Lei n.° 25/2010 estabeleça as prescrições mínimas para proteção dos trabalhadores 
contra os riscos para a saúde e a segurança devidos à exposição, durante o trabalho, a 
radiações óticas de fontes artificiais (transpondo a Diretiva n.° 2006/25/CE) assim como 
a Declaração de Retificação n.° 33/2010 que a retifica, ambas excluem do seu âmbito de 
aplicação a radiação natural, mas, em virtude da Lei n.° 102/2009 que estabelece o regime 
jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, deverá garantir-se a segurança e 
saúde dos trabalhadores em qualquer aspecto relacionado com o trabalho incluindo, portanto, 
os riscos derivados da exposição solar.

1 https://www.skcin.org/skinCancerInformation/theVitaminDDebate.htm
2 https://www.skincancer.org/risk-factors/uv-radiation/
3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6130134/#:~:text=The%20main%20
findings%20were%20that,significantly%20associated%20with%20G3%20cancers



Os raios ultravioleta (UV) são os raios invisíveis provenientes do sol. 
Há três tipos diferentes de raios ultravioleta (UV): raios UVA, UVB e UVC1.

Tipos e riscos dos raios UV

1 https://www.who.int/news-room/q-a-detail/radiation-ultraviolet-(uv)
2 https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/radiation-exposure/uv-radiation.html
3 www.notimetolose.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/POL2720-SOLAR-FACTSHEET-WEB.pdf

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
camada mais superficial da
pele.

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 
soldadura2.

80% dos raios UVA atravessam as 
nuvens3. A proteção solar é essencial, 
mesmo em dias muito nublados.



São 
cancerígenos 
para os seres 
humanos

Não têm 
relação com a 
temperatura

Podem passar 
através dos 
tecidos finos

Refletem em 
superfícies 
refletoras como o 
metal, o betão, a 
água e a neve1

Podem 
atravessar as 
nuvens

Não se podem 
ver ou sentir

Os raios ultravioleta (UV)...

Será que você sabe?

1 https://www.skcin.org/skinCancerInformation/solarUVRadiation.htm
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MODERADO ALTO

Necessita proteção
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BAIXO

Não necessita proteção

8-10 11+

MUITO ALTO EXTREMO

Necessita proteção suplementar

A PROTEÇÃO É NECESSÁRIA ASSIM QUE O ÍNDICE UV ATINGE O VALOR 
3, NÃO SÓ QUANDO O SOL BRILHA2.

O que é o índice UV? 

Aprovado pela Organização Mundial da Saúde, o índice UV indica diariamente os 
níveis de radiação UV e quando são necessárias medidas de proteção solar1.

BAIXO: UV 1-2 

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

segurança  
 

1  www.who.int/news-room/q-a-detail/radiation-the-ultraviolet-(uv)-index
2 https://www.skcin.org/downloads/SkcinBooklet2020.pdf

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

MODERADO/ ALTO:  
UV 3-7

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

chapéu e óculos de sol

MUITO ALTO/ EXTREMO:  
UV 8-11+ 

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

horas centrais do dia3
• Permaneça à sombra3
• É imprescindível usar t-shirt, 

protetor solar, óculos de sol e 
chapéu 

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



Conselhos práticos para os trabalhadores ao ar livre

1 https://www.skcin.org/downloads/SkcinBooklet2020.pdf

1.  USE roupa  
protetora contra o sol

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.

5. PERMANEÇA 
à sombra

4. UTILIZE  
óculos de sol3. USE um chapéu

2. USE creme com  
FPS 30 ou superior 

Cinco dicas para uma exposição solar segura1



Produtos

  

Stokoderm® 
Sun Protect 
30 PURE 

Resistente à água

Sem perfume

Contém glicerina

Inclui proteção UVC

Dispensador resistente

Recargas higiénicas seladas Botão de pressão do 
dispensador protegido 
com BioCote®

CÓDIGO DE 
STOCK FORMATO UNIDADES 

POR CAIXA DISPENSADOR

SPC100ML Tubo 100 ml 12 -

SPC1L Recarga 1 L 6 SUN1LDSSTH

SUN100ML Tubo 100 ml 12 -

SUN1L Recarga 1 L 6 SUN1LDSSTH

Creme FPS 30

Alta proteção UVA e UVB

A tecnologia de proteção antimicrobiana BioCote® é incorporada durante o processo de fabricação nos botões de pressão de plástico de todos os doseadores SC Johnson 
Professional de cuidado da pele para serem instalados na parede. O botão de pressão é o ponto de contacto principal para os utilizadores destes doseadores e a tecnologia  
BioCote® oferece proteção antimicrobiana de longa duração para inibir o crescimento de um amplo espectro de bactérias e fungos que potencialmente poderiam causar doenças.

Stokoderm® 
Sun Protect 
50 PURE 
Loção FPS 50

UVA

UVB

UVC

SILICONE

PERFUME
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Siga a SC Johnson Professional®:

 

SC JOHNSON PROFESSIONAL, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17
Edificio 3 - Planta 4ª
28050 Madrid
Tel: +34 91 651 48 70
Email: comercial.proPT@scj.com
www.scjp.com

Esta informação e toda a assistência técnica posterior estão 
baseadas no nosso conhecimento e experiência atuais. Portanto, 
não implica obrigações ou quaisquer outras responsabilidades 
legais da nossa parte, incluindo as relativas aos direitos de 
propriedade intelectual existente de terceiros, principalmente os 
direitos de patentes. Em particular, nenhuma garantia, expressa 
ou implícita, ou garantia das propriedades do produto no sentido 
jurídico é prevista ou implícita. Reservamo-nos o direito de fazer 
quaisquer alterações conforme o progresso tecnológico ou 
desenvolvimentos futuros.


