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Regras para uma exposição sem riscos 

 

 

 

 

1. Exponha-se gradualmente ao sol. A pele necessita de tempo para se adaptar; 

2. Respeite o “relógio solar”. Evite atividades exteriores entre as 11:00h e as 17:00h; 

3. Proteja a pele e os olhos. Utilize chapéu, preferencialmente, de abas largas, óculos 

com protecção contra a radiação UVA e UVB e t-shirt; 

4. Utilize protetor solar. O índice de protecção deve ser adequado à idade e tipo de pele, 

igual ou superior a 30. Renove as aplicações de 2 em 2 horas e após o banho; 

5. Hidrate-se. Aumente a ingestão de águas, sumos naturais de fruta sem adição de 

açúcar; 

6. Programe as atividades ao ar livre para o início da manhã ou fim da tarde. 
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A evitar: 

• Salas de bronzeamento, ou solários, pois os UV aumentam o risco de cancro 

cutâneo e aceleram o envelhecimento da pele; 

• Queimaduras solares e escaldões; 

• A ingestão de bebidas açucaradas ou alcoólicas; 

• Programe as actividades, ao ar livre para a manhã ou fim da tarde; 

 

 

Não se esqueça que: 

• Deve utilizar o protetor solar, mesmo com o tempo nublado, uma vez que os raios são 

quase tão perigosos como com sol; 

• Do reflexo dos raios solares na praia (20%), na água e na relva 5%). 
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Queimadura solar/Escaldões 

 

Os sintomas da queimadura solar/escaldão são pele vermelha, dolorosa e 

anormalmente quente.  

 

O que deve fazer: 

• Saia do sol mal sinta os primeiros sintomas e evitar nova exposição; 

• Retire a roupa ou acessórios que possam acumular calor desde que não 

tenham aderido à pele; 

•  Arrefeça, imediatamente, a zona queimada com água fria da torneira por 

alguns instantes; 

• Aplique compressas com água fria para controlar a dor e o edema; 

• Vista roupa larga, leve e fresca; 

• Tome analgésico ou anti-inflamatório para controlar a dor e combater a 

inflamação; 

• Hidrate-se. Beba muita água para repor a hidratação do organismo; 

• Hidrate a pele, aplicando um creme ou loção apropriados; 

 

  

O que não deve fazer: 

• Não coloque água gelada ou gelo, pois pode queimar ainda mais a pele; 

• Não esfregue a pele ao limpar ou secar; 

• Não coloque manteiga, óleo, clara de ovo ou pasta de dentes na lesão; 

• Não coloque algodão ou outros materiais que podem aderir à pele queimada; 

• Não use roupa apertada ou que friccione a zona afetada; 

• Se tiver bolhas (o que indicia uma queimadura de segundo grau) não as 

rebente, pois elas funcionam como uma proteção contra possíveis infeções. 

 

Lembre-se que se a queimadura solar for extensa ou se apresentar outros sintomas, 

como tonturas, náuseas ou febre, deve procurar imediatamente o médico. 

  

Vigie a sua pele uma vez por mês. 

Boas Férias! 
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Fontes 

Associação Portuguesa de cancro cutâneo - http://www.apcancrocutaneo.pt 

http://www.apcancrocutaneo.pt/images/ComopreveniroCancrodaPele/FlyerABCDE.pdf 

http://www.apcancrocutaneo.pt/images/ComopreveniroCancrodaPele/FlyerLesoesBenignas.p

df 

 

Direcção Geral de Saúde - https://www.dgs.pt 

https://www.dgs.pt/saude-ambiental-calor/exposicao-solar.aspx 

 

Folhetos informativos em anexo – https://www.dgs.pt/saude-ambiental-calor/exposicao-

solar.aspx 

 

 

Nota:  As imagens utilizadas foram retiradas da internet apenas a título ilustrativo 


