
AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS HÁBITOS DE EXPOSIÇÃO E DE 

PROTEÇÃO SOLAR DOS ADOLESCENTES DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO 

UNIVALI DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC),2007. 

 

 

Fátima Cecilia Poleto Piazza * 

Maria Enói dos Santos Miranda** 

 

 

RESUMO 

Os adolescentes constituem uma importante parcela nas campanhas de fotoproteção. A 
exposição solar e os hábitos de fotoproteção adquiridos durante a adolescência têm um papel 
significativo na incidência do câncer da pele. Por isso, campanhas do uso de proteção solar 
entre adolescentes é um termo de extrema importância. Eficientes medidas de fotoproteção 
inclui o uso do filtro solar antes  e durante a exposição, horário de exposição até as 10h da 
manhã e depois das 16h da tarde, o uso de chapéus e óculos escuros. Excessivas ou repetidas 
exposições solares especialmente nos períodos de maior incidência de radiação pode 
determinar o aparecimento de lesões neoplásicas. Este estudo foi realizado com 95 alunos do 
Ensino Médio do CAU-BC, matriculados no ano de 2007. Foi aplicado questionário com 
perguntas diretas, como instrumento de coleta de dados, onde foi avaliado o conhecimento 
dos hábitos de exposição e de proteção solar destes adolescentes, foi constatado que os 
mesmos têm noção dos efeitos maléficos decorrentes da excessiva exposição ao sol, embora 
se exponham em diferentes freqüências e em horários críticos sem a efetiva proteção solar, 
ocasionando em 44% dos entrevistados queimaduras solares. Percebe-se então a necessidade 
urgente de campanhas educativas e de orientação nas escolas com a participação de 
profissionais da área de cosmetologia e estética. A partir desta constatação foi desenvolvido 
folder informativo e entregue aos adolescentes no momento da palestra sobre métodos de 
proteção solar. 
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INTRODUÇÃO 

 

            O Câncer da pele é a forma mais comum e prevenível de câncer atualmente. Sua 

incidência tem aumentado nas últimas três décadas.  

 Inúmeras causas têm sido apontadas: mudanças dos hábitos de vida com exposição 

solar excessiva; rarefação da camada de ozônio; envelhecimento populacional; diagnóstico 

precoce desses cânceres, alcançando proporção epidêmica. Esse tipo de câncer representa hoje 

cerca de um terço de todas as formas de câncer diagnosticadas. 

 Em suas pesquisas Nora et al (2004)  concluiu que 90% dos cânceres da pele não 

melanocíticos e 65% da incidência de melanomas possam ser atribuídos à exposição solar. O 

primeiro está associado à exposição cumulativa aos raios ultravioletas (UV), enquanto o 

último associa-se a intensos episódios de exposição solar resultantes em queimadura. Dentre 

os fatores fenotípicos que oferecem susceptibilidade ao câncer cutâneo destacam-se: tipo de 

pele, cor dos olhos e cabelos, presença de sardas e nevus, história pessoal ou familiar de 

câncer cutâneo. 

 O conhecimento, dos fatores de risco, tanto de predisposição genética como 

ambientais, certamente reduz sua incidência. 

 Segundo Kirsner et al (2005, p.513-514),  

 

todos os tipos de câncer de pele são considerados largamente preventivos 
através da limitação da exposição à radiação ultravioleta achadas na luz do 
sol. Pois exposição ao sol e infância são associadas com o desenvolvimento 
do câncer de pele no futuro, com isso políticas escolares que indicam 
proteção solar são um importante assunto.  
 

 É necessário tomar medidas urgentes como, levar informações e discussões aos 

adolescentes com o objetivo de orientação e conscientização sobre os efeitos da radiação 

ultravioleta em longo prazo. 

 De acordo com estudos de Benvenuto-Andrade et al (2005) as informações sobre os 

efeitos prejudiciais de exposição solar são bem difundidas entre os adolescentes, mas a 

utilização das medidas de foto proteção não são muito utilizadas. Os adolescentes estão mais 

preocupados em serem aceitos pela sociedade, estarem na moda, com a pele bronzeada, com 

benefícios imediatos do que com cuidados preventivos. Embora conscientes dos efeitos 

prejudiciais da radiação solar excessiva, os adolescentes se expõem frequentemente a radiação 

ultravioleta por longos períodos sem os devidos cuidados.  
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 Por isso, entendendo como crianças e adolescentes comportam-se em relação à 

exposição ao sol é essencial o desenvolvimento de campanhas mais eficientes de prevenção 

ao câncer, especialmente em uma população com herança multi racial.  

 Este trabalho tem como objetivo, identificar e avaliar os hábitos de exposição solar e o 

uso de medidas de fotoproteção dos alunos do ensino médio do Colégio de Aplicação da 

UNIVALI – Campus de Balneário Camboriú (CAU-BC) matrículados no ano de 2007, 

desenvolvendo uma estratégia de abordagem aos adolescentes sobre métodos de proteção 

solar através de palestra e folder informativo a partir das questões abordadas no questionário e 

identificadas como deficientes.  

 Os resultados da pesquisa são relevantes e oferece subsídios para estratégias de 

prevenção do câncer de pele e esse conhecimento poderá servir para avaliar a consciência 

atual da população adolescente em relação ao problema e fornecer informações para a 

realização de futuras campanhas na área de saúde pública. 

 

REFERENCIAIS TEÓRICOS  

Sol – Raios Ultravioletas (UV) 

 A luz do sol tem uma grande responsabilidade em várias doenças dermatológicas. O 

feixe de luz da radiação UV relacionada com grande exposição ao sol pode causar intensas 

queimaduras e várias formas de foto alergias, melasmas, incluindo envelhecimento precoce da 

pele e outras malignicências cutâneas. O aspecto “envelhecido” da pele não tem relação com a 

idade cronológica, mas com a idade da exposição solar. Os UV são classificados de acordo 

com o seu comprimento de onda, dividindo-se em A, B e C. 

 Os raios ultravioleta A (UVA) predominam até as 10 horas e depois das 15 horas. 

Importantes para o equilíbrio do sistema imunológico, eles ativam a formação da vitamina D e 

auxiliam no tratamento de doenças emocionais causadas por falta de luz. Por outro lado, 

podem ter efeitos nocivos porque penetram profundamente no tecido cutâneo, sobretudo se 

houver uma exposição prolongada 

 Os tórridos raios ultravioleta B (UVB) predominam no período das 11 às 15 horas. 

Sua radiação é mais forte no verão, em grandes altitudes e perto dos trópicos. Provocam 

queimaduras, queratoses actínicas (lesões pré-cancerígenas) e câncer da pele. 
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 Altamente nocivos, os raios ultravioleta C (UVC) são ondas curtas que, por causa da 

ação do homem sobre o meio ambiente, vêm conseguindo ultrapassar a camada de ozônio da 

estratosfera.  

 Para Nasser e Azulay (2001, p.666)  

 

A diminuição da concentração relativa do ozônio significa uma perda 
gradativa do escudo protetor do planeta contra os raios solares, com 
conseqüente aumento da intensidade da radiação que atinge a superfície 
terrestre. As radiações UVB que alcançam a superfície provocam danos ao 
DNA (ácido desoxirribonucléico) dos seres vivos. 

 

Constituição e Classificação da Pele  

 

 A pele é constituída por três camadas: epiderme, derme e hipoderme.  Segundo Borelli 

(2003, p.115) 90% dos raios UVB são absorvidos pele epiderme, e 10% atingem a camada 

superficial da derme. Como a sua ação é predominantemente epidérmica, é na primeira 

camada que poderão surgir as queratoses solares e, ainda, os cânceres de pele. Por sua vez, os 

raios UVA agem mais no nível dérmico e o envelhecimento cutâneo está diretamente 

relacionado com este tipo de radiação. 

 Baseando-se na coloração e na sensibilidade à radiação solar, a pele pode ser 

classificada em seis diferentes tipos. Classificação esta, estruturada por Fitzpatrick e utilizada 

de forma universal, conforme quadro 1. 

 

Tipo de Pele Descrição  

Tipo I Pele muito clara, sempre queima, nunca bronzeia 

Tipo II Pele clara, sempre queima e algumas vezes bronzeia 

Tipo III Pele menos clara, algumas vezes queima e sempre bronzeia 

Tipo IV Pele morena clara raramente queima e sempre bronzeia 

Tipo V Pele morena escura, nunca queima e sempre bronzeia 

Tipo VI Pele negra, nunca queima, sempre bronzeia 

Quadro 1 - Classificação da pele segundo Fitzpatrick  
Fonte: Dermatologia.net  
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Envelhecimento cutâneo 

  

 O envelhecimento como um todo representa um conjunto de modificações no 

organismo a partir do nascimento. É um processo sistêmico global que todo ser vivo está 

sujeito com o passar do tempo, tendo como conseqüência várias alterações perceptíveis ou 

silenciosas. 

 As pessoas podem envelhecer em velocidades diferentes, dependendo da qualidade de 

que vida que as mesmas tiveram durante sua existência. Com o decorrer do tempo a pele vai 

apresentar agressões que sofreu por meio de diferentes alterações, dentre elas destaca-se a 

exposição excessiva as radiações solares. 

 A pele não envelhece harmonicamente, isso ocorre porque vários fatores estão 

envolvidos no processo, fazendo com que tanto o ritmo como a profundidade em que ele 

ocorre dependam de causas diferentes. Esses fatores podem ser intrínsecos ou extrínsecos.

 Os intrínsecos, ou naturais são determinados por condições genéticas. Já os 

extrínsecos estão relacionados as causas externas. O fotoenvelhecimento, determinado por 

Radiação ultravioleta (RUV) é o mais importante deles, seguidos por produtos químicos, 

tabagismo e calor. 

 Scotti; Velasco (2003, p.12) afirmam que os “raios ultravioleta (UVA, UVB e UVC) 

provocam danos estruturais a pele, alterando a pigmentação cutânea, provocando 

enrugamento, causando envelhecimento precoce e também formando radicais livres reativos” 

  
Câncer da pele 

 

 De acordo com os dados do Registro Nacional de Patologia Tumoral e Diagnósticos 

de Câncer do Ministério da Saúde, o câncer da pele é o mais comum entre os brasileiros de 

ambos os sexos. Apesar de sua alta prevalência e do fato de poder ser evitado com atitudes 

simples, uma minoria da população adota medidas preventivas adequadas contra o câncer da 

pele. 

 Dergham et al (2004, p.556),  afirma que: 

 

o câncer de pele, caracterizado pelo crescimento anormal e descontrolado 
das células que compõem a pele, é o mais comum nas populações de pele 
branca, superando até a soma de todos os demais. Pode ser considerado o 
mais freqüente de todos os tipos de câncer que acometem o ser humano. 
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  A exposição aos raios solares é, sem dúvida, o principal fator de risco para o 

aparecimento de melanoma e de tumores não – melanocíticos. 

 São conhecidos três tipos de câncer cutâneo: o epitelioma basocelular, o epitelioma 

espinocelular e o melanoma. 

 O epitelioma basocelular é o mais comum e o que apresenta o menor risco para o 

paciente, pois é de fácil tratamento. Na maior parte das vezes não provoca metástase. Atinge 

principalmente a face e começa como uma ferida minúscula que não cicatriza e cresce 

progressivamente, apresenta-se as vezes também na forma de cicatriz, sinal ou verruga. 

 O epitelioma espinocelular, normalmente começa com uma lesão avermelhada e 

áspera e vai aumentando de tamanho, sangra com facilidade mas não dói, aparece em áreas de 

grande exposição solar; face, couro cabeludo, colo, mãos, pavilhão auricular, pode evoluir 

para a metástase. 

 O melanoma, o tipo mais perigoso de câncer de pele, é o que mais cresce em 

incidência no Brasil. De aspecto escuro, ataca qualquer parte do corpo e tem grande poder de 

metástase, pode se formar a partir de um sinal (pinta) já existente.  

 De acordo com Hora et al (2003, p. 694) 

 

a RUV contribui para o desenvolvimento de ambas as formas de câncer da 
pele: melanoma e não-melanoma. O câncer não-melanoma está associado à 
ação solar cumulativa, e o melanoma, a episódios intensos de exposição 
solar aguda, resultando em queimadura solar. Observa se que as 
manifestações cutâneas apresentam um espectro evolutivo de aparecimento, 
nesta ordem: queimadura, espessamento da pele, manchas hipercrômicas, 
rugas finas, rugas profundas, ceratose actínica e câncer da pele.  
 

Prevenção 

 Na região Sudeste e Sul do país, onde há grande concentração de descendentes de 

imigrantes europeus, a potencialização de riscos para o câncer de pele pode manifestar-se de 

forma mais grave, sendo necessário intensificar campanhas de prevenção. 

 Vários fatores fazem crianças e adolescentes serem importantes alvos para programas 

de prevenção de pele saudável: a exposição ao sol em idade precoce tem um impacto crucial 

na incidência do câncer de pele; crianças são mais receptivas que adultos para mensagens de 

prevenção. Hábitos de proteção solar adquiridos na infância podem mudar hábitos futuros e os 

pais podem ser afetados pelas atitudes de suas crianças. 
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 Segundo Costa e Weber (2004, p.149),  

a prevenção do câncer de pele, no adolescente e no adulto jovem, é 
importante por ser nessa faixa etária que os indivíduos permanecem grande 
parte do tempo ao ar livre. Grandes esforços estão sendo empreendidos para 
melhorar o comportamento das crianças em relação à exposição solar, mas 
poucos programas de prevenção do câncer de pele são dirigidos aos 
adolescentes. 

 

 Os programas de prevenção primária incluem medidas de educação em saúde, 

incentivando a prática de atividades esportivas e de lazer em locais cobertos, de modo a 

restringir os efeitos prejudiciais das queimaduras solares 

 Afirma Azevedo e Mendonça (2001, p. 13)  que: 

 

medidas preventivas incluem a redução da exposição ao sol, principalmente 
na infância e adolescência, e a recomendação de evitar o bronzeamento e 
especialmente exposições solares excessivas que levam a queimaduras na 
pele. Sendo assim, justificam-se os investimentos em programas ampliados 
de controle para a população geral e em outros voltados para populações de 
maior risco. 

 

Filtros solares 

 

 Os filtros solares são classificados, de acordo com o seu mecanismo de ação, em 

físicos e químicos. Os filtros físicos atuam como refletores da radiação, usando o dióxido de 

titânio e o óxido de zinco. Os filtros químicos são moléculas cromóforas, que absorvem a 

radiação de modo seletivo, transformando-a em raios inofensivos para a pele. Um único filtro 

químico não dá a proteção necessária contra todo o espectro de radiação prejudicial à pele. É 

por isso que os fotoprotetores contêm uma combinação de filtros. A concentração e a 

variedade desses produtos aumentam de acordo com o grau de proteção desejada.  

 Conforme Borelli (2003, p.118) “os filtros solares foram desenvolvidos a partir do 

conhecimento da ciência sobre os efeitos negativos das radiações ultravioletas sobre a pele, 

com o objetivo de proteger o tecido cutâneo e, se possível, diminuir os efeitos imediatos e 

tardios indesejáveis.  

 O uso regular de filtro solar com fator de proteção solar alto nos primeiros dezoito 

anos de vida pode reduzir o risco de certos tipos de câncer de pele. 

 Segundo Talhari e Lupi (2001, p. 672-673),  
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alguns estudos epidemiológicos evidenciam que mesmo pessoas na faixa 
etária média, ou mesmo as mais idosas, têm menos chances de 
desenvolverem ceratoses actínicas e carcinoma espinocelular quando usam 
regularmente fotoprotetores com fator de proteção solar (FPS) alto. 
Também, admite-se que o uso rotineiro dos fotoprotetores nos primeiros 18 
anos de idade terá, ao longo da vida, impacto importante na redução dos 
cânceres denominados não – melanoma.  

 

 O índice de proteção solar indica o quanto o indivíduo pode ficar exposto ao sol sem 

que se queimar mais do que aconteceria se estivesse sem o filtro solar (é o coeficiente de 

proteção de Shultze – a relação entre a dose da radiação responsável pelo aparecimento da 

queimadura de sol sobre a pele recoberta por uma preparação fotoprotetora e a que promove o 

mesmo efeito numa pele não protegida). 

 

Os filtros solares absorvem 95% da radiação ultravioleta B dentro dos 
comprimentos de onda em que também se produz a queimadura solar (com 
eritema e enrugamento cutâneo). Acontece, porém que muitos dos filtros 
disponíveis no mercado não indicam o nível de proteção contra a radiação 
ultravioleta A (UVA) (BORELLI, 2003, p. 118) 

 

METODOLOGIA 

             

 Tipo descritivo exploratório. O estudo foi realizado no campus da UNIVALI 

Balneário Camboriú, utilizando como população os alunos do Ensino Médio do Colégio de 

Aplicação matriculados no ano de 2007. 

 Foi aplicado questionário (APÊNDICE A) com perguntas diretas, como instrumento 

de coleta de dados, para análise e detecção das deficiências que foram trabalhadas na forma 

de palestra e folder informativo com os alunos envolvidos, como devolutiva. 

 Visando não incorrer em nenhum procedimento antiético, inicialmente foi solicitada a 

autorização da Coordenação do CAU-BC para aplicação do questionário, e encaminhada uma 

cópia do trabalho à Comissão de Ética desta Universidade para aprovação. 

 A pesquisadora e a orientadora comprometeram-se em assegurar a confidencialidade e 

a privacidade dos alunos, mantendo sigilo absoluto da identidade dos mesmos. Os resultados 

dessa pesquisa foram apresentados a banca examinadora de TCC e aos alunos envolvidos e 

serão publicados mediante prévia autorização por parte dessa Instituição. 

 Para a tabulação dos dados foram utilizadas planilhas do excel  e gráficos. 
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RESULTADOS 

 

            Foram entrevistados 95 adolescentes de uma população total de 105 alunos, com idade 

entre 14 e 17 anos, atingindo uma média de 15,66 anos, sendo 47 dos entrevistados do sexo 

masculino (49%) e 48 do sexo feminino (51%). 

 Das respostas obtidas, foram analisados os gráficos mais relevantes para a pesquisa. 

Aplicou-se uma questão que indagou sobre a cor da pele do entrevistado, onde 

podemos observar que 77 responderam pele branca ou morena clara, perfazendo um 

percentual de 81% e 18 adolescentes responderam pele morena escura ou negra, com um 

percentual de 19%. (Gráfico 1) 

 

35%

46%

17% 2%

Branca

Morena Clara

Morena escura

Negra

       
Gráfico 1: Cor da Pele 
Fonte: Pesquisa aplicada por Piazza (maio/2007) 

                  

 Essa informação é especialmente relevante na região Sul, na qual há maior prevalência 

da população branca, que é mais propensa aos danos solares, em comparação ao restante do 

Brasil. (NORA et al, 2004). 

 Quanto à questão do conhecimento dos entrevistados sobre os danos causados à pele 

pela excessiva exposição solar, obteve-se os seguintes resultados: 38% dos entrevistados 

responderam que causa Câncer de pele, 33% responderam manchas de pele, 28% 

envelhecimento da pele, enquanto 1% disse não ter conhecimento sobre os danos, conforme 

Gráfico 2. 
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VOCÊ CONHECE OS DANOS CAUSADOS À PELE?

28%

38%

33%

1%

Pele envelhecida

Câncer

Manchas de pele

Não conhece

 
 Gráfico 2: Danos causados à pele pela excessiva exposição solar 
 Fonte: Pesquisa aplicada por Piazza (maio/2007) 

 

 Os raios UVA são responsáveis pelo fotoenvelhecimento, ou seja, pelas rugas, 

manchas e ressecamento da pele, e potencializam os efeitos dos UVB, que são cancerígenos. 

 Quanto a freqüência de exposição ao sol, 45% dos entrevistados responderam que 

expõem eventualmente; 28% diariamente; 21% aos finais de semana e 6% disseram que  não 

se expõem ao sol. 

 Em relação ao horário que os entrevistados se expõem ao sol, as respostas foram as 

seguintes: 41% deles costumam se expor ao sol após as 15h, 30% entre 9h e 15h e 29% no 

início da manhã. 

 Dos 95 adolescentes entrevistados, a maioria deles (75%) se expõe ao sol para lazer e 

práticas de esportes, 21% para se bronzear e 14% de forma ocupacional (trabalho). 

 Entre os 95 entrevistados, 42% afirmam utilizar protetor solar; 33% óculos escuros, 

18% ficam na sombra e 7% usam chapéu. (Gráfico 3) 
PROTEGER-SE DO SOL?

42%

7%
33%

18%

Protetor solar
Chapéu
Óculos escuros
Sombra

 
Gráfico 3: Medidas utilizadas para proteção do sol 
Fonte: Pesquisa aplicada por Piazza (maio/2007) 
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 Ao serem questionados sobre o uso do protetor solar no rosto durante a exposição ao 

sol, 56% dos entrevistados fazem uso, enquanto 20% não utilizam, 16% utiliza eventualmente 

e 8% diariamente. 

 Em relação ao uso do protetor solar no corpo durante a exposição ao sol, obteve-se os 

seguintes resultados: 62% dos entrevistados utilizam e 38% não utilizam. 

 O critério de escolha do protetor solar no momento da compra segundo os 

entrevistados, em 77% dos casos é uma marca conhecida, seguido por indicação de terceiros, 

baixo custo ou qualquer um. 

 Quanto á orientação da necessidade do uso de protetor solar, 77 adolescentes dos 

entrevistados citaram em primeiro lugar a família, seguido dos dermatologistas e mídia, e 

poucos citaram a esteticista, colégio, farmacêutico e outros.  

 Foi perguntado também aos entrevistados o motivo pelo qual não utilizam o protetor 

solar, e obteve-se as seguintes respostas: 51% disseram que esquecem de aplicar; 35% não 

gostam de aplicar; 12% querem se bronzear e 2% alegaram que o custo para comprá-lo é 

muito alto.(Gráfico 4) 

 

51%
35%

12% 2%
Esquecimento

Não gosta de
aplicar
Quer se bronzear

Alto custo

 
Gráfico 4: Motivo da não utilização do protetor solar 
Fonte: Pesquisa aplicada por Piazza (maio/2007) 

 
 
 Foi perguntado aos 95 entrevistados se já sofreram queimaduras solares, 56% disseram 

que sim e 44% não. (Gráfico 5) 
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56%

44% Sim

Não

 
Gráfico 5: Queimaduras solares 
Fonte: Pesquisa aplicada por Piazza (maio/2007) 

 

 

 Para finalizar o questionário foi perguntado aos entrevistados se existe história de 

câncer da pele na família. 81% informaram que não e 19% responderam que sim.(Gráfico 6) 

                                        
 

19%

81%

Sim

Não

 
Gráfico 6: História familiar de câncer da pele 
Fonte: Pesquisa aplicada por Piazza (maio/2007) 

 

 

DISCUSSÃO  

 

 No presente trabalho foram entrevistados 95 adolescentes, e observou-se uma 

proporção muito próxima entre o sexo masculino (49%) e o sexo feminino (51%). 

 Constatou-se que a grande maioria dos entrevistados possui pele Tipo I, II e III, de 

acordo com a classificação estruturada por Fitzpatrick, baseada na coloração e na 

sensibilidade à radiação solar, e conseqüentemente considerada de alto risco.  Conforme 
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Costa e Weber (2004, p. 149) “[..] tais informações são especialmente relevantes na região 

Sul, na qual há maior prevalência da população branca, mais propensa aos danos solares, em 

comparação ao restante do Brasil” 

 Foi observado que os adolescentes entrevistados têm conhecimento sobre os danos 

causados à pele pela excessiva exposição solar, pois 38% citaram o Câncer da pele, 33% 

manchas de pele, 28% envelhecimento da pele, enquanto que apenas 1% disse não ter 

conhecimento sobre os danos.  

 Os resultados, no que se refere a freqüência e ao horário de exposição solar são 

semelhantes aos dados da literatura, Borelli (2004, p.277) recomenda “horários em que o sol é 

mais forte (das 10h às 16h) devem ser evitados, e deve ser utilizado filtros com o fator de 

proteção solar (FPS) 15 diariamente”. Os UVBs predominam no período das 11 às 15 horas, 

sua radiação é mais forte no verão, em grandes altitudes e perto dos trópicos, provocam 

queimaduras, queratoses actínicas (lesões pré-cancerígenas) e câncer da pele. 

 Quarenta e um por cento dos entrevistos expõem-se ao sol em horário de menor risco 

para a pele, após as 15h. Porém, trinta por cento dos adolescentes também se expõem no 

horário de maior intensidade de radiação UV, entre 9h e 15h. A literatura justifica esse 

comportamento, durante o verão, devido a fatores sociais, como: lazer, práticas de esportes ao 

ar livre, bronzeamento, que ocorrem principalmente em horários impróprios.  

 Neste estudo verificou-se que os entrevistados afirmam utilizar protetor solar, óculos 

escuros, chapéus, alguns costumam ficar a sombra, o que se contradiz com a resposta deles, 

quando perguntado se não utiliza protetor solar e por qual o motivo, onde todos responderam 

que não utilizam, sendo que a maioria alega esquecimento, outros não gostam de aplicar, 

alguns ainda querem se bronzear e outros não utilizam protetor solar por ser muito caro. Esse 

resultado é confirmado com a resposta da questão n. 16, que ao serem questionados sobre já 

terem sofrido queimaduras solares, 53 adolescentes dizem que sim.  

 Conclui-se então que os adolescentes não utilizam as medidas de proteção solar ou as 

utilizam de forma inadequada. 

 Percebeu-se também neste estudo que os adolescentes são orientados quanto à 

utilização de medidas de proteção solar, de forma intensa pela família, seguido pelo 

dermatologista e a mídia, em último lugar aparece o colégio e o esteticista, o que demonstra 

que as escolas não desenvolvem orientações efetivas de prevenção aos malefícios na pele 

causados pela exposição excessiva aos raios solares e que as campanhas de prevenção devem 

incluir a família. 
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 Observou-se também que 19% dos entrevistados possuem história familiar de câncer 

da pele, o que justifica a importância de um trabalho de conscientização nas escolas, incluindo 

a participação dos familiares. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho avaliou-se o conhecimento e os hábitos de exposição solar dos alunos 

do CAU-BC. Numa visão geral os adolescentes têm noção dos efeitos maléficos decorrentes 

da excessiva exposição ao sol, embora se exponham em diferentes freqüências e em horários 

críticos sem a efetiva proteção solar, o que tem causado queimaduras solares e que pode levar 

ao desenvolvimento do câncer da pele entre outros.  

 Enfatiza-se então a importância da conscientização sobre os perigos da exposição 

excessiva ao sol, por intermédio da participação dos profissionais da área de Cosmetologia 

Estética em campanhas de orientações nas escolas e outras instituições. 

 Os dados coletados neste estudo geraram o desenvolvimento de folder informativo 

(APÊNDICE B) e palestra que poderão ser utilizados em futuros trabalhos e campanhas de 

conscientização sobre o uso de medidas de proteção solar. 
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APÊNDICE A 
Questionário 

 

Este questionário é parte do trabalho de conclusão de curso de Tecnologia em Cosmetologia e 

Estética da acadêmica Fátima C. P. Piazza e tem objetivo de identificar os hábitos de 

exposição e de proteção solar dos adolescentes do Colégio de Aplicação UNIVALI. Participe! 

Posteriormente serão divulgados os resultados na forma de palestra e folder informativo. 

 

1) Idade:  

2) Sexo: Masculino  (  ) Feminino (  )     

3) Cor da pele: Branca (  ) Morena 

Clara 

(  ) Morena 

Escura 

(  ) Negra (  ) 

4) Cor dos olhos: Azul (  ) Verde (  ) Castanho (  ) Preto (  ) 

5) Cor dos Cabelos Louro (  ) Ruivo (  ) Castanho (  ) Preto  (  ) 

6) Você conhece os danos causados à pele pela excessiva exposição solar?  
 
Pele envelhecida  (   )                      Manchas de pele    (   ) 

Câncer                 (   ) Não conhece          (   ) 
 

7) Quanto à freqüência que você se expõe ao sol ? Assinalar apenas uma alternativa. 

Diariamente        (   )                      Finais de semana    (   ) 

Eventualmente    (   ) Não se expõe          (   ) 
 

8) Qual o horário que se expõe ao sol? 

Início da manhã  (   )                      Entre 9h e 15h        (   ) 

Após às 15h        (   )  
 

9) Qual o motivo da exposição solar? 

Bronzeamento                             (   )                     Lazer                                (   ) 

Forma ocupacional (trabalho)     (   ) Para a prática de esportes (   ) 
 

10) Quais as medidas que utiliza para proteger-se do sol? 

Protetor solar     (   )                      Óculos escuros                 (   ) 

Chapéu              (   ) Sombra                             (   ) 
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11) Utiliza protetor solar no rosto? Assinalar apenas uma alternativa. 

Diariamente                   (   )                      Durante a exposição ao sol      (   ) 

Eventualmente           (   ) Não usa                                    (   ) 
 

12) Você usa protetor solar no corpo quando se expõe ao sol? 

Sim            (   )                      Não      (   ) 

13) Ao comprar o protetor solar, o que define sua escolha? 

Baixo custo       (   )                      Marca conhecida   (   ) 

Indicação de terceiros (  ) Qualquer um (  ) 

14) Quanto à orientação da necessidade do uso de protetor solar, quem indicou? 

Dermatologista    (   )                      Farmacêutico                       (   ) 

Esteticista           (   ) Mídia (TV, revistas)            (   ) 

Colégio               (   ) Família                                 (   )            

Outros                 (   )  

15) Se você não usa protetor solar, cite o motivo? 

Esquecimento                (   )                      Quer se bronzear   (   ) 

Não gosta de aplicar      (   ) Alto Custo             (  ) 

16) Você já sofreu queimaduras solares? 

Sim            (   )                      Não   (   ) 

17) Alguém da sua família já teve ou tem câncer da pele? 

Sim           (   )                      Não     (   ) 
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APÊNDICE B 
Folder “Câncer da Pele: Como Prevenir” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


