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RESUMO 
 

O fotoenvelhecimento é provocado pelo acumulo de radiação ultravioleta na pele, 
decorrente de excessiva exposição solar sem proteção adequada, o que leva o 
indivíduo a apresentar características impróprias da sua idade ou agravar as já 
existentes desenvolvidas naturalmente, como rugas, manchas, perda de 
elasticidade. Em face do grande fator de risco induzido pela radiação ultravioleta, e 
da grande incidência de câncer de pele no Brasil, em Goiás e na cidade de Iporá-
GO, se faz necessário avaliar o conhecimento que a população de Iporá-GO tem 
sobre fotoenvelhecimento e fotoproteção, e posterior conscientização da população, 
por meio de palestra e panfletos, dos malefícios à exposição excessiva aos raios 
solares sem nenhuma proteção, diminuindo assim, a curto prazo o 
fotoenvelhecimento e a médio ou longo prazo, o câncer de pele. Por meio da 
aplicação de 94 questionários específicos, respondidos por acadêmicos do curso de 
Biologia e professores e funcionários da Universidade Estadual de Goiás, foram 
coletados dados sobre o fototipo, freqüência de proteção solar, conhecimento da 
nocividade dos raios ultravioletas, dentre outros; foi feita palestra e distribuição de 
panfletos, folders e amostras de filtro solar aos entrevistados. Assim, foi constatado 
que a população relativamente tem conhecimento do termo fotoenvelhecimento, 
conhecem os malefícios da exposição ao sol sem proteção, no entanto, a maioria 
não se protege adequadamente, devido à falta de hábito em usar o protetor solar e 
outras medidas de fotoproteção.  Sendo os mais jovens e as mulheres os que se 
apresentaram mais conhecedores das nocividades da radiação ultravioleta e 
consequentemente os que se protegem mais em relação aos adultos e homens.   
 
PALAVRAS - CHAVE: envelhecimento precoce, fotoproteção, radiação ultravioleta e 
câncer de pele. 
 
 

EVALUATION OF KNOWLEDGE LEVEL ABOUT PHOTO-AGING AND 
INVENTORY SKIN CANCER CASES IN MUNICIPALITY OF IPORÁ, GOIÁS 

STATE. 
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Photo - aging is related to ultraviolet acumulation in the skin which by inadequate sun 
exposition, which result both to the uncommon factors and wide that are naturally 
developed as wrinkles, patches, and flaccidity. Then as photo - aging is a cell 
structure damage factor by free radical resulting DNA mutations, occasioning shell 
cancer. Considering the high factor  of induted risk by ultraviolet radiation and widely 
Brazilian shell cancer proportion which includes Goiás State and Iporá, it necessary 
evaluate the Iporá people shell cancer incidence according to photo - aging and 
photo protection, and elucidate population by expositions and folders about the 
troubles related to ultraviolet excessive exposure. Based on 94 specifically 
questionnaires for biology students, teachers and workers from State University of 
Goiás we collected data about photo type, sun protection frequency, knowledge 
about ultraviolet problems, other things been equal, we realized both to exposures 
and distribution of sun protector.  We show that population knows troubles about 
excessive sun exposure, despite it have not protected adequately by absence of a 
preventive routine. Is important to show that boys, girls and women have more 
knowledge about protection methodology than men.  
 
KEYWORDS: Photo - aging, photo protection, ultraviolet radiation, Shell cancer. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 

O Brasil é um país tropical, onde o clima é predominantemente quente. A 
maioria dos estados brasileiros registra altas temperaturas e sol intenso, durante a 
maior parte do ano. Com a diminuição da camada de ozônio que filtra parte da 
radiação solar, os efeitos danosos do sol tornam-se cada vez mais preocupantes 
(SANTORO et al., 2001).  

 A luz solar é composta por muitos comprimentos de ondas espalhados pelo 
espectro eletromagnético, e quando a radiação solar atravessa a atmosfera da terra, 
alguns desses comprimentos de onda são filtrados. A radiação restante atinge a 
terra como luz ultravioleta e infravermelha. A luz ultravioleta (UV) causa maior 
preocupação porque pode interagir com as células da pele causando diversos 
efeitos danosos (SOUZA, 2007). 

Dentre esses efeitos danosos a curto e a médio prazo, cita-se perda de água 
e o ressecamento da pele, provocando aspecto opaco, perda da elasticidade, 
eritema, descamação e manchas. Podem ainda ocorrer queimaduras solares de 
diferentes graus e fotoalergias induzidas pela radiação UV. A exposição crônica da 
pele à radiação UV também leva à variedade de efeitos adversos, incluindo 
fotoenvelhecimento, carcinoma de células basais e escamosas, melanoma maligno 
da pele e diminuição da imunidade (OLIVEIRA et al., 2008). 

A exposição à UV, no entanto, é necessária por proporcionar efeitos 
benéficos como síntese da vitamina D3, que fixa o cálcio nos ossos, combatendo o 
raquitismo e a osteoporose, síntese de melanina (bronzeamento imediato e 
posterior), e, além disso, ação bactericida e fungicida (NEVES, 2008).  

 A pele encontra-se constantemente exposta a radiações ultravioletas que 
são fontes geradoras de radicais livres (THIELE et al.,1997). Dependendo da dose, 
tempo de exposição, comprimento de onda e região exposta, a radiação ultravioleta 
pode causar desde queimaduras na pele e envelhecimento cutâneo precoce até 
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danos ao DNA celular cutâneo e câncer de pele (MATSUMURA e 
ANANTHASWAMY, 2002). 

O envelhecimento precoce, também chamado de fotoenvelhecimento é 
evidenciado por pele amarelada, com pigmentação irregular, enrugada, atrófica, com 
degeneração das fibras elásticas e colágenas e à ocorrência de lesões pré-malignas 
ou malignas (CONSALVO et al., 2006). 

As células que compõe a pele se dispõem formando camadas e dependendo 
da camada afetada têm-se diferentes tipos de câncer. Os mais comuns são câncer 
de pele não melanoma que se dividem em dois principais: os carcinomas 
basocelulares e os espinocelulares. O tipo de câncer de pele melanoma é o menos 
freqüente, porém o mais grave (COTRAN et al., 2000). 

O câncer de pele é o mais frequente no Brasil, correspondente a cerca de 
25% de todos os tumores diagnosticados. Pesquisas realizadas pelo Instituto 
Nacional do Câncer (INCA) previu para 2008 um número de 120.930 novos casos de 
câncer de pele no Brasil, destes 115 mil seriam não melanoma e em média 6 mil 
seriam melanoma (NEVES, 2008). 

A incidência do câncer de pele tem aumentado em todo o mundo nas últimas 
três décadas e causas têm sido apontadas: mudanças dos hábitos de vida com 
exposição solar excessiva e rarefação da camada de ozônio (ROSEMBERG et 
al.,1997). Dentre os fatores fenotípicos que oferecem suscetibilidade ao câncer 
cutâneo destacam-se: tipo da pele, cor dos olhos e cabelos, presença de sardas e 
nevus, história pessoal ou familiar de câncer cutâneo (CUMMINGS et al., 1997). 

A radiação ultravioleta (RUV) é um carcinógeno completo. Inicia o processo 
de malignização por meio de mutações no DNA e promove o desenvolvimento do 
câncer por processo inflamatório inerente à exposição UV cumulativa (BERGFELD, 
1997). A RUV contribui para o desenvolvimento de ambas as formas de câncer de 
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 (CUMMINGS et al., 1997). 

Após estas ponderações com relação à malignidade das radiações 
ultravioletas se faz necessário um estudo sobre a avaliação do conhecimento da 
população de Iporá – Goiás sobre o fotoenvelhecimento e o câncer de pele e a 
frequência da fotoproteção para que, mediante resultados, possam ser adotadas 
campanhas de conscientização da população sobre medidas de proteção solar, que 
venham a diminuir a médio e longo prazo a incidência dessas neoplasias cutâneas.  

 
 

METODOLOGIA 
 
 
Para realização do presente trabalho foi realizada entrevista com a médica 

dermatologista Juliana de Lima Cunha Marques, da cidade de Iporá-GO para saber 
se há preocupação do iporaense com os danos causados à pele pela exposição 
desprotegida ao sol e a procura deste por tratamento, além de obter maiores 
informações sobre os casos de fotoenvelhecimento e câncer de pele.  

 Posteriormente, foi feita pesquisa quanto ao número de casos de câncer 
de pele existentes na cidade, junto a Associação de Combate ao Câncer e a 
Secretaria Municipal de Saúde, ambas de Iporá-GO. 

Foi realizado um estudo descritivo através de uma pesquisa de campo, 
sendo esta constituída por um questionário contendo 14 perguntas onde foram 
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entrevistados 94 pessoas, entre elas acadêmicos, professores e funcionários da 
Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária de Iporá. Estes foram 
avaliados quanto ao conhecimento sobre o fotoenvelhecimento, suas causas e 
consequências, a importância e frequência do uso de medidas fotoprotetoras. Com 
esse método pretendeu-se, ainda, saber qual faixa etária da população tem maior 
conhecimento sobre fotoenvelhecimento e quem utiliza com maior frequência, 
medidas de fotoproteção. 

No intuito de realizar a conscientização sobre a importância da 
fotoproteção e as consequências da exposição excessiva ao sol, foi ministrada 
palestra e entregues folders e panfletos que informavam sobre fotoproteção - como 
a importância do uso de protetores solares químicos e físicos e sobre o câncer de 
pele.  E por último, foram distribuídas amostras de filtros solar com fator de proteção 
30, para estimulação ao uso diário deste recurso de proteção à pele.  

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
  
 

Análises dos Questionários  
 
Foi realizado um levantamento sobre o conhecimento e os hábitos diários da 

população de Iporá-Goiás, em relação ao fotoenvelhecimento e a importância da 
proteção solar para a pele, para obter estas informações foram aplicados 
questionários a 94 voluntários, estudantes e funcionários da Universidade Estadual 
de Goiás.  

A distribuição etária dos participantes revelou que 38,3% (n=36) possuem 
abaixo dos 20 anos; 56,4% (n=53) estavam entre 20 e 40 anos e 5,3% (n=5) 
estavam no grupo etário acima dos 41 anos (Figura 1). Sendo assim, na população 
analisada, encontrou-se um número maior de jovens adultos.   

 

 
FIGURA 1: Faixa etária dos participantes da pesquisa. 

 
No presente estudo observou-se o predomínio do sexo feminino, 73,4%, em 

relação ao sexo masculino, 26,6%.  
Na análise realizada com base nos questionários aplicados, foi indagado 

quanto ao tom de pele do entrevistado, as respostas indicaram que 54,2% (n=51) 
dos entrevistados tinham pele morena clara, 23,4% (n=22) branca, 19,1% (n=18) 
morena escura, e 3,2% (n= 3) negra. Portanto, a maioria dos entrevistados auto-
denominaram a coloração da sua pele como morena clara (54,2%) (Figura 2). 
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FIGURA 2: Indicação da cor da pele dos participantes da pesquisa. 
 

Segundo NEVES (2008) quanto mais clara a 
pele, maior a sensibilidade ao sol e, consequentemente, pior o grau de 
fotoenvelhecimento, constituindo este tom de pele o grupo de risco para o 
fotoenvelhecimento e para o câncer de pele, que ocorrem com maior frequência em 
pele clara, do que em pessoas com a pigmentação mais escura. 

 Quanto à frequência do uso do protetor solar, 42,5% (n=40) usavam durante 
a exposição ao sol prolongada; 38,3% (n=36) raramente usavam protetor solar; 9,6% 
(n=9) disseram não usar protetor solar em nenhuma ocasião e somente 9,6% (n=9) 
indicaram usar protetor solar diariamente, mesmo estando o dia nublado. A tabela 1 
correlaciona a frequência do uso de protetor solar segundo a idade dos 
participantes. 
 

TABELA 1: Relação entre a frequência do uso de protetor solar e a faixa etária. 
 

                 FREQUÊNCIA DE PROTEÇÃO SOLAR 
 Alta exposição       Raramente        Nunca              Diariamente 
         solar  

GRUPO ETÀRIO       N.  % N. % N. % N.          % Total/N. 
Abaixo de 20  13  36,1           15 41,7 3 8,3 5 13,9 36 
Entre 20 e 40 26 49,0 20 37,7 3 5,7 4 7,5             53  
Acima de 41 1 20,0 1 20,0 3 60,0 --- 0,0               5 
Total  40                         36                              9                        9                      94 

 
Na população da vila rural Ricardo Brunelli – PR, foram encontrados 

resultados também grandes em relação ao não uso diário do protetor solar, onde  
87,9% (n=51) dos entrevistados disseram nunca  usar o protetor solar, 6,9% (n=4) 
disseram usar às vezes, e apenas 5,2% (n=3)  disseram usar sempre o bloqueador 
solar, conforme relataram ARAUJO & MARIA (2006).  

Entende-se por proteção solar adequada a utilização de bloqueadores 
solares químicos e físicos todos os dias mesmo estando o tempo nublado, pois 
conforme MENG & KRUTMANN (2003) as radiações solares transpõem a barreira 
atmosférica (camada de ozônio), mesmo em dias nublados, quando 
aproximadamente 90% dos raios ultravioleta atravessam as nuvens, e na sombra, 
pode-se receber até 50% dessas radiações.  

Apesar da alta prevalência do fotoenvelhecimento e do câncer de pele e do 
fato de poder ser evitado com atitudes simples, uma minoria da população adota 
medidas preventivas adequadas (NORA et al., 2004). Como o que se observou no 
presente estudo, a proteção solar adequada está sendo empregada por apenas 
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9,6% (n=9) dos entrevistados, sendo estes, mulheres e pertencentes aos grupos 
etários abaixo de 20 anos (n=5) e entre 20 a 40 anos (n=4). E a maior porcentagem 
dos que disseram nunca usar proteção solar está entre os indivíduos com idade 
acima dos 41 anos. Assim, nesta amostragem são os mais jovens que se protegem 
de modo mais adequado, fato que pode estar correlacionado com a escolaridade, 
pois esta faixa etária é a que apresenta, proporcionalmente, o melhor nível de 
escolaridade, esta mesma análise foi observada por SANTOS et al. (2007). 

A falta do uso constante e diário do filtro solar pelos entrevistados foi 
constatada pela falta de hábito destes em 83,7% dos casos (Figura 3), visto que esta 
proteção deveria acontecer diariamente desde os primeiros anos de vida, pois 
segundo pesquisas, os altos índices de câncer de pele nos adultos hoje, acontecem 
pela falta de uso de protetor solar na infância e na juventude, quando se recebe 75% 
de toda radiação solar durante a vida (CÂNCER DE PELE, 2008). 

 
 

 
FIGURA 3: Principais causas da ausência do uso do protetor solar diariamente. 
 
 

CARVALHO et al. (2008), corroboram o trabalho ao constatarem que 
76,92% dos indivíduos analisados em seu estudo, não usam protetor solar devido a 
falta de hábito ou esquecimento, mesmo  tendo conhecimento da importância da 
fotoproteção. 

A maioria dos indivíduos experimenta ao menos uma queimadura solar 
dolorosa durante a vida (SOUZA, 2007). E em estudo realizado no sul do Brasil foi 
demonstrado que a historia de queimaduras solares frequentes em pacientes com 
melanoma foi o principal fator de risco para o desenvolvimento da doença (BAKOS 
et al., 2002). Fato este, preocupante, pois no presente estudo, 45,7% dos 
entrevistados (n=43) já tiveram queimaduras solares com apresentação de 
vermelhidão intensa e/ou bolhas. Destes, 11,6% (n=5) nunca usam o protetor solar; 
39,5% (n=17) usam raramente algum tipo de proteção; 44,2% (n=19) usam protetor 
solar somente em ocasiões de alta exposição ao sol e 4,6% (n=2) disseram usar o 
filtro solar todos os dias.  O fato de usar o protetor solar e mesmo assim ter 
queimaduras solares pode estar relacionado ao uso inadequado do produto, como 
pouca quantidade passada no corpo, não reposição do produto cumprindo o seu 
tempo de ação e não ter usado de proteção física para maximizar a proteção 
oferecida pelo filtro solar. A figura 4 mostra a frequência do uso do protetor solar 
pelos participantes que disseram ter tido queimadura solar. 
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FIGURA 4: Frequência do uso do protetor solar pelos participantes que tiveram 
queimadura solar. 

 
 
Analisando os locais do corpo que necessitam de proteção solar, dos 90,4% 

(n=85) que usam o protetor solar diariamente ou em algumas situações como 
raramente e em alta exposição solar, 44,7% (n=38) protegem tanto o rosto quanto o 
corpo e 55,3% (n=47) protegem somente o rosto (Figura 5). Apesar das 
manifestações do fotoenvelhecimento e de câncer de pele (70%) serem mais 
frequentes na face por se encontrar mais exposta ao sol (SOUZA, 2007), não se 
deve deixar de proteger outras áreas do corpo, pois as radiações solares 
conseguem transpor roupas e agredir a pele (MENG e KRUTMANN, 2003). 

 
 

 
FIGURA 5: Locais do corpo em que os entrevistados utilizam o protetor solar. 

 
 
HORA et al. (2003) em seu trabalho de avaliação do conhecimento quanto a 

prevenção do câncer de pele e sua relação com exposição solar em frequentadores 
de academia de ginástica, em Recife-PE, teve resultados diferentes em sua 
pesquisa, onde 43,8% dos entrevistados protegiam tanto o rosto quanto o corpo, e 
33,4% protegiam somente o rosto. 

Quando os indivíduos analisados foram questionados sobre os danos 
causados pela exposição solar a pele, 40,4% (n=38) responderam que os 
conheciam e se protegiam, destes as mulheres representaram 84,2% (n=32), e os 
homens 15,8% (n=6); e já 54,2% (n=51) disseram conhecer os danos que os raios 
solares podem causar na pele, mas não se protegiam, e os outros 5,3% (n=5) já 
ouviram falar, mas não se preocupam (Figura 6). Portanto, na presente pesquisa, as 
mulheres são as que detêm maiores conhecimentos sobre os danos provocados 
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pela radiação solar e se protegem mais do que os homens, o que provavelmente se 
deve ao maior cuidado e preocupação que elas têm com a aparência da pele. 

 
 

 
FIGURA 6: Correlação entre o conhecimento dos malefícios dos raios ultravioletas 
do sol e a proteção solar. 
 

Comparando os resultados da pesquisa com estudo realizado no Instituto 
Nacional do Câncer dos Estados Unidos (EUA), onde foram encontrados 77% dos 
participantes informados dos riscos da exposição solar desprotegida, no entanto, 
apenas 10% destes reduziam ou evitavam a exposição solar (GEBERT et al., 1996). 

Quanto à proteção física à radiação, como o uso de camisa, boné ou 
sombrinha, 14,9% (n=14) disseram usar em todas às exposições solares, 55,3% (n= 
52) algumas vezes usavam os protetores físicos à radiação solar e 29,8% (n=28) 
nunca usavam (Figura 7). Foi verificado, portanto, que independente do uso ou não 
do filtro solar, a maioria dos participantes não utilizam frequentemente outros meios 
físicos de fotoproteção.  

 
 

 
FIGURA 7: Uso de proteção física à radiação solar como camisa, boné ou 
sombrinha. 

 
COSTA & WEBER (2004) corroboram o trabalho ao constatarem que dos 

1.030 entrevistados, 152 além de não usarem o filtro solar, também não usam outros 
meios físicos para a fotoproteção, como camisa (45,4%), boné (55,9%) e sombrinha 
(85,5%). 

Questionou-se sobre os efeitos deletérios da exposição solar à pele, e como 
respostas foram mencionados câncer de pele, manchas, envelhecimento precoce, 
queimaduras solares, rugas, perda de elasticidade e ressecamento da pele, 
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portanto, pode se dizer que os participantes conheciam os danos da exposição solar 
sem proteção adequada (Figura 8).  

 

 
FIGURA 8: Principais danos causados pela radiação solar a pele. 

 
HORA et al. (2003) fez o mesmo questionamento a seus entrevistados e 

obteve  91,1% das respostas o câncer de pele, 19,9% manchas na pele, e 
percentuais menores, envelhecimento precoce e insolação.  

Os participantes da pesquisa foram questionados sobre a observação de 
manchas na própria pele, que não fossem de nascença, observados na pele do 
rosto, braços ou mãos, e 35,1% (n=33) disseram já ter manchas ocasionadas pelo 
sol, e 64,9% (n=61) disseram não possuir estas manchas (Figura 9). 

 
 

 
FIGURA 9: Observação quanto à presença de manchas na pele ocasionadas pela 
radiação solar.     
    
 

Quanto à procura por informação e tratamento de manchas na pele 18% 
(n=17) dos entrevistados disseram ter procurado um dermatologista e 81,9% (n=77) 
responderam que nunca procuraram ajuda médica, sendo que destes, 54,5% são 
adultos com idade entre 20 a 40 anos. 

A partir dos 30 anos, os melanócitos diminuem de 10 a 20% a cada década 
e com isso, os que permanecem se coram mais intensamente (maior concentração 
de melanina), devido aos raios solares nocivos, o que aumenta o número dessas 
células de maneira equivocada, causando manchas senis, um dos sinais do 
fotoenvelhecimento cutâneo (NEVES, 2008). Porém, um fato que chamou a atenção, 
no presente estudo foi a maior detecção destas manchas (75,7%) pelo grupo jovem 
com faixa etária entre 17 a 29 anos do que pelo grupo com idade acima dos 30 anos 
(24,2%). Assim, pode se dizer que os jovens se expuseram mais ou  mais 
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intensamente a radiação solar já que estes têm apresentado mais manchas do que 
os adultos acima dos 30 anos que conforme a literatura são mais propensos a cada 
ano a apresentá-las. SOUZA (2006) corrobora a análise ao afirmar que as 
características do fotoenvelhecimento variam em função da intensidade e da 
duração da exposição e também do tipo de fotoproteção natural do indivíduo que 
depende do seu fototipo.  

E também um ponto que foi observado durante a distribuição dos 
questionários e que deve ser ressaltado foi o não reconhecimento por parte de 
alguns indivíduos (acima de 41 anos) de manchas visíveis na pele de seus rostos e 
mãos, o que demonstra a falta de auto-análise e consequente falta de relação 
destas manchas com a exposição solar, fato este que pode ser correlacionado com 
o grau de instrução escolar, conforme afirmam SANTOS et al. (2007) e HORA et al. 
(2003) há uma relação entre o nível de conhecimento da população a respeito dos 
danos que a radiação ultravioleta pode causar à pele e a escolaridade. 

Uma grande porcentagem dos participantes da pesquisa, 96,8% (n=91) 
sabia que o termo fotoenvelhecimento se referia a envelhecimento da pele induzido 
por raios ultravioletas e um pequeno número de 3,2% (n=3), disseram ser o 
fotoenvelhecimento um tipo de câncer de pele. 

Em relação à idade em que a pele começa a fotoenvelhecer, 58,5% (n=55) 
responderam que este envelhecimento acontecia a partir dos primeiros contatos com 
o sol (Figura 10); destes, 54,5% (n=30) estavam na faixa etária entre 20 e 40 anos, 
43,6% (n=24) tinham abaixo de 20 anos e 1,8% (n=1) tinham acima de 41 anos. 

 
 

 
FIGURA 10: Conhecimento dos participantes sobre a idade em que a pele começa a 
fotoenvelhecer. 
 

Em entrevista com a médica dermatologista Juliana de Lima Cunha 
Marques, na cidade de Iporá - Goiás, foi constatado que a população procura com 
moderada frequência o consultório para tratar e prevenir o fotoenvelhecimento da 
pele, e que o número de  procura maior está entre as mulheres. A idade 
predominante está por volta dos 40 anos. E que, as pessoas atendidas com 
envelhecimento precoce, sabem das causas efetivas para o seu surgimento e os 
seus riscos, como o câncer de pele, porém, não se previnem adequadamente ou às 
vezes de maneira nenhuma e só procuram ajuda especializada quando o quadro já 
está agravado e se torna um incomodo para o paciente. 

 
 Dados sobre o Câncer de Pele em Goiás e em Iporá – GO  
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Em Goiás, o INCA estimou para 2008 duzentos e cinqüenta novos casos de 
cânceres melanoma e cerca de 7.490 novos casos de cânceres não melanoma 
(Tabela 2). 

 
TABELA 2: Estimativa 2008 de novos casos de câncer de pele em Goiás e em 
Goiânia. 
  
Tipo de câncer              Melanoma                                        Não - Melanoma 
                                                         
Sexo 
                                      Estado / Capita                                     Estado / Capital 
Homens                            130       40                                           3.090     760 
 
Mulheres                           120      40               4.400      1.030 
  
Fonte: (Estimativas 2008: Incidência de Câncer no Brasil, 2007). 

 
O câncer de pele no Brasil e em Goiás registra altas incidências, e segundo 

o que afirma a dermatologista Juliana de Lima Cunha Marques, é grande o 
diagnóstico deste tipo de câncer em consultório médico.  

Assim, em visita a Associação de Combate ao Câncer de Iporá-GO (ACCI) 
que registra os casos de melanoma cutâneo: existem 62 pessoas diagnosticadas 
com esse câncer. E, segundo a Secretaria Municipal de Saúde existem 150 pessoas 
com cânceres não – melanoma na cidade. 

 
 Conscientização 

 
Para conscientização dos participantes da pesquisa foi ministrada palestra 

informativa e conscientizadora, quanto à prevenção do fotoenvelhecimento e do 
câncer de pele, destacando a importância do uso de protetor solar. Ao final da 
palestra, foram distribuídos panfletos sobre fotoenvelhecimento e medidas de 
fotoproteção e folders sobre câncer de pele e ainda, amostras de filtro solar com 
FPS 30, para estimular o uso diário desse recurso pelos participantes da pesquisa. 

A conscientização, também é adotada pela Sociedade Brasileira de 
Dermatologia que tem como alvo principal de suas campanhas o apelo à população 
ao uso diário do filtro solar, que sem dúvida, é o principal caminho para evitar os 
efeitos danosos da radiação, além do uso de óculos e de roupas adequadas, bem 
como a redução do tempo de exposição direta, o que contribui significativamente 
não só no retardo da instalação do fotoenvelhecimento, mas, principalmente, na 
prevenção de seu efeito mais temido, o câncer de pele (SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE DERMATOLOGIA, 2006; MONTAGNER & COSTA, 2009). 

 
 

CONCLUSÃO 
 

A situação negativa em relação ao sol logo será um problema de saúde 
pública. No entanto, pode ser revertido se a população for educada e incentivada a 
mudar seus hábitos, devendo educar principalmente as crianças a adquirirem o 
hábito de usar filtro solar e a observar os horários do sol, sendo estas, medidas 
determinantes para o não surgimento do fotoenvelhecimento e do câncer de pele 
(SOUZA, 2007). 
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Mediante os dados analisados na pesquisa, foi constatado que a população 
relativamente tem conhecimento do termo fotoenvelhecimento, conhecem os 
malefícios da exposição ao sol sem proteção, no entanto, a maioria não se protege 
adequadamente, devido à falta de hábito em usar o protetor solar e outras medidas 
de fotoproteção. Sendo os mais jovens e as mulheres os que se apresentaram mais 
conhecedores das nocividades da radiação ultravioleta e consequentemente os que 
se protegem mais em relação aos adultos e homens.  Assim, para que as medidas 
de fotoproteção sejam adotadas por um maior número da população de Iporá-Goiás 
devem ser intensificados mecanismos de conscientização sobre a importância da 
proteção solar, pois, não é suficiente conhecer os perigos relativos à exposição solar 
desprotegida, deve haver uma educação profunda no estabelecimento de uma 
cultura à saúde da pele. 
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