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Para quem ainda não conhece:
bb-8 é um Robozinho corajoso e 
habilidoso que acompanhou e auxiliou a 
luta contra o mal em muitas missões.
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Entenda melhor 

A radiação UVB é a responsável pela produção de vitamina D, mas também a principal responsável pelas queimaduras solares e pela 
vermelhidão na pele, além de ser o principal responsável pelo câncer de pele. Ela é mais intensa entre às 10h e 16h.

Mas é preciso ter cuidado com a radiação UVA também. Embora a intensidade varie pouco ao longo do dia, ela penetra 
profundamente na pele, podendo também causar câncer de pele. Além de ser a responsável pelo envelhecimento precoce.

Há dois tipos de radiação ultravioleta prejudiciais à pele:
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UVB

RAIOS
UVA

RAIOS
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DERME
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E não pense que isso é mais importante para as pessoas de pele clara! 

Brancos, negros, pardos, todos devem se proteger do Sol.

Os grupos de maior risco são, de fato, as pessoas de pele clara, com 
sardas, cabelos claros ou ruivos e olhos claros por estarem 
naturalmente mais expostos à ação nociva do sol, mas nada 
impede que a doença se manifeste em negros.  

Aqueles com histórico de câncer de pele na família, muitas 
pintas ou que têm tendência a ficarem vermelhos ao se 
exporem ao sol e não bronzeados também devem ter 
atenção e cuidados redobrados. 
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Veja como se proteger do sol: 

Utilize protetor solar com FPS 30 ou mais, aplicando-o 15 minutos antes de se expor ao sol. E lembre-se 
de repor a cada 2h em caso de pele úmida, pelo suor ou pela água; 

Use barreiras físicas, como camisetas com proteção UV, óculos escuros e chapéus principalmente de 
abas largas; 

Evite a exposição solar prolongada entre às 10h e 16 horas. 

Na praia ou na piscina, opte por barracas feitas de algodão ou lona, que absorvem 50% da radiação 
ultravioleta. As barracas de nylon formam uma barreira pouco confiável: 95% dos raios UV ultrapassam 
o material. 

Autoexame: observe regularmente a própria pele, à procura de pintas ou manchas suspeitas. 

Consulte um dermatologista uma vez ao ano, no mínimo, para um exame completo. 



É capaz de prevenir os males provocados pela exposição solar, como o envelhecimento precoce, 
queimadura solar e o câncer de pele. 

Aqui vão algumas dicas: 

Usar diariamente, e não somente em horários de lazer ou de diversão; 

Opte por um produto que proteja contra radiação UVA e UVB e tenha um fator de proteção solar (FPS) 30, 
no mínimo; 

Reaplique o produto a cada duas horas, nas atividades de lazer ao ar livre. Lembre-se que a transpiração 
ajuda a eliminá-lo. A dica é aplicar uma boa quantidade pela manhã e reaplicar antes de sair para o 
almoço; 

Mantenha bebês e crianças protegidos do sol. Filtros solares podem ser usados a partir dos seis meses. 
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Como escolher: 

Não há consenso quanto à metodologia do fator de proteção. Ele pode ser mensurado em estrelas, de 0 a 4, onde 
0 é nenhuma proteção e 4 é altíssima proteção UVA.  

O correto é procurar por esta classificação ou por valor de PPD (Persistent Pigment Darkening – mede o 
bronzeamento que a pele sofre após a exposição ao raio UVA) nos rótulos dos produtos.

Ela deve corresponder a no mínimo um terço do FPS do produto. Ou seja, se o protetor tiver o FPS 30, o ideal é que 
tenha um PPD 10, no mínimo. 
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Veja os cuidados para garantir a produção de vitamina D sem 
correr riscos:

O melhor horário para a produção da vitamina D é ao meio dia, quando há maior incidência de 
raios UVB; 

Para garantir os níveis adequados de vitamina D basta, pelo menos, 15 minutos de exposição 
solar diária; 

Não há contraindicação ao uso do protetor solar. Na verdade, deve-se usá-lo, sem dano à 
produção da vitamina D; 

Antes das 10h e depois das 16h: é a exposição menos nociva, pois a radiação UVB está mais 
baixa neste período. No entanto, a capacidade de gerar vitamina D é menor devido a menor 
incidência.  
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