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RESUMO
Objetivo: Analisar a literatura científica sobre ações de proteção so-
lar. 
Métodos: Trata-se de revisão da literatura, feita na base LILACS em 
2013. Doze de 123 artigos foram analisados, sobre ações de fotopro-
teção desenvolvidas no Brasil e outros países da América Latina. Re-
sultados. Oito artigos relatavam campanhas pontuais, de divulgação 
restrita, sobre fotoproteção, quatro delas com exame clínico; quatro 
relatavam iniciativas de suporte à elaboração de campanhas de pre-
venção e controle do câncer de pele. 
Conclusão: Os artigos analisados mostraram ações restritas de com-
bate ao câncer de pele, possivelmente porque os atores das ações e 
gestores de programas divulguem os resultados em relatórios de tra-
balho, sem situá-los no debate científico. Entretanto, um panorama 
das experiências realizadas no Brasil sobre ações de saúde para foto-
proteção no Brasil permitiria reproduzir, criticar e inovar soluções 
mais efetivas para a prevenção e controle do câncer de pele.
Descritores. Neoplasias Cutâneas, prevenção & controle. Dermato-
patias. Radiação Solar, efeitos adversos. Promoção da Saúde. Revisão.
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ABSTRACT
Objective. To analyse scientific literature on sun 
initiatives policy. 
Methods. This is a literature review, based on 
a LILACS database search, 2013. Twelve of 
123 articles were analyzed, about initiatives 
on photoprotection in Brazil and other Latin 
American countries.Results. Eight articles 
reported brief campaigns on photoprotection, 
poorly publicized, four of them with clinical 
examination; four articles reported support 
initiatives to developing campaigns on prevention 
and control of skin cancer. 
Conclusion. The articles analyzed showed restricted 
initiatives of skin cancer control, possibly because 
the managers of these initiatives publicize their 
results as work reports, without engaging them 
in the scientific debate. However, an overview 
of the initiatives on photoprotection carried out 
in Brazil would allow replicate, criticize and 
innovate solutions for the prevention and control 
of skin cancer more effectively.
Descriptors. Skin Neoplasms prevention & control. 
Skin Diseases. Solar Radiation, adverse effects. 
Health Promotion. Review.

RESUMEN
Objetivo. Analizar la literatura científica acerca de 
acciones de protección solar. 
Metodos. Se trata de revisión de la literatura, 
realizada en la base de datos LILACS en 2013. Se 
analizaron 12 de 123 artículos acerca de programas 
e iniciativas sobre fotoprotección desarrolladas en 
Brasil y otros países latinoamericanos. Resultados. 
Ocho artículos informaron campañas específicas 
en fotoprotección, de divulgación limitada, cuatro 
de ellos con examen clínico; cuatro informaron 
iniciativas de apoyo al desarrollo de campañas de 
prevención y control de cáncer de piel. 
Conclusión. Los artículos analizados mostraron 
acciones limitadas para combatir el cáncer de piel, 
posiblemente porque los directores de programas 
divulgan los resultados en informes de trabajo sin 
situarlos en el debate científico. Sin embargo, una 
visión general de esas acciones llevadas a cabo en 
Brasil permitiría reproducir, criticar e innovar 
soluciones más eficaces para la prevención y control 
de cáncer de piel.
Descriptores. Neoplasias Cutáneas, prevención & 
control. Enfermedades de la Piel. Radiación Solar, 
efectos adversos. Promoción de la Salud. Revisión. 
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INTRODUÇÃO
 A exposição da pele humana à radiação 
solar está relacionada a vários problemas de saú-
de como queimaduras, fotoalergias, alterações 
pigmentares, doenças oculares, alterações no sis-
tema imunológico, envelhecimento precoce da 
pele, agravo de certas dermatopatias, além de di-
versos tipos de câncer de pele.
 O câncer de pele não melanoma (CPNM) 
é o mais incidente no país, sendo responsável 
por, aproximadamente, 25% dos casos novos de 
câncer a cada ano; porém, sua taxa de mortali-
dade é uma das mais baixas1. Por outro lado, o 
melanoma é responsável por aproximadamente 
4% dos casos de câncer da pele, mas com alta le-
talidade, principalmente pela sua alta capacidade 
de desenvolvimento de metástase2.
 Os cânceres de pele vêm atingindo a po-
pulação de forma epidêmica desde a metade do 
século passado3. A estimativa do Instituto Nacio-
nal de Câncer (INCA) para 2014 foi de 98.420 
casos novos de CPNM nos homens e 83.710 nas 
mulheres; esses valores correspondem a um ris-
co estimado de 100,75 casos novos a cada 100 

mil homens e 82,24 a cada 100 mil mulheres. 
Esta estimativa indica o CPNM como o mais in-
cidente no Brasil, representando cerca de 30% 
do total de casos de câncer4. Segundo o Data-
SUS, em 2012 foram registrados no país 3168 
óbitos por neoplasias malignas da pele, incluindo 
CPNM e câncer de pele do tipo melanoma5.
 É também necessário assinalar que os pre-
juízos da radiação sobre a visão são expressivos; a 
cada ano, cerca de três milhões de pessoas sofre 
com problemas da visão tais como fotoconjunti-
vite, catarata e perda progressiva da visão6. 
 Os agravos à saúde, que tem a radiação 
como fator contribuinte ou determinante, repre-
sentam forte impacto financeiro aos sistemas de 
saúde públicos e privados7. Isso porque os casos 
de câncer de pele em estágios mais avançados 
exigem cirurgias mutiladoras com resultados 
cosméticos indesejáveis. 
 Diante desse cenário, o câncer de pele 
deve ser assumido como um problema de saúde 
pública. Assim como em relação a vários outros 
tipos de câncer, a prevenção e o diagnóstico pre-

PROGRAMAS E AÇÕES SOBRE 
FOTOPROTEÇÃO
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coce são as principais estratégias para reduzir a 
carga da doença, tanto do ponto de vista indivi-
dual quanto para os sistemas de saúde. 
 Considerando a diversidade de tipos de 
câncer, a complexidade clínico-terapêutica, a 
relevância epidemiológica e as necessidades e 
demandas em relação à atenção oncológica no 
Brasil, o Ministério da Saúde instituiu, por meio 
da Portaria n° 874 de 16 de maio de 2013, a Po-
lítica Nacional de Atenção Oncológica: Promo-
ção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, Rea-
bilitação e Cuidados Paliativos. Como o próprio 
nome sugere, essa política envolve todas as uni-
dades da federação e esferas do Sistema Único 
de Saúde; prevê o planejamento de serviços espe-
cíficos, qualificação da gestão pública, educação 
permanente e formação de recursos humanos em 
saúde, implantação de estratégias de monitora-
mento de fatores de risco e vigilância da mor-
bimortalidade relacionados ao câncer, incentivo 
a pesquisas em atenção oncológica, entre outras 
ações. A Política tem como objetivo a redução 
da mortalidade e da incapacidade causadas por 
esta doença e ainda a possibilidade de diminuir a 
incidência de alguns tipos de câncer, bem como 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida 
dos usuários com câncer, por meio de ações de 
promoção, prevenção, detecção precoce, trata-
mento oportuno e cuidados paliativos8.

 Embora os órgãos governamentais reco-
nheçam o câncer de pele como o mais incidente 
no país, a Política Nacional não menciona enfa-
ticamente, entre suas ações, a fotoproteção; em 
seu artigo 9º inciso I cita o fomento à eliminação 
ou redução da exposição aos agentes canceríge-
nos relacionados ao trabalho e ao ambiente, tais 
como a radiação.
 Na última década, grupos sociais como 
a SBD e a Sociedade Brasileira de Enfermagem 
em Dermatologia (SOBENDE) têm defendido 
o interesse público quanto ao bem-estar e à saú-
de da pele.
 Considerando a relevância das ações e 
dos programas direcionados à fotoproteção, o 
objetivo deste estudo foi analisar artigos cien-
tíficos que tiveram como objeto de estudo tais 
ações e programas.

MÉTODOS
 Trata-se de revisão integrativa, que en-
volve os seguintes passos: identificação do tema, 
formulação de uma questão norteadora, busca 
e seleção da literatura, categorização e avaliação 
dos estudos e apresentação da revisão9. A ques-
tão norteadora do presente projeto é: com base 
na relevância epidemiológica do câncer de pele e 
no conhecimento sobre formas de fotoproteção, 
qual o estado da arte sobre ações e programas so-
bre fotoproteção no Brasil discutidas no âmbito 
da literatura científica?
 Considerando a representatividade das 
publicações nacionais e sua relevância no con-
texto latino-americano, o levantamento de dados 
foi feito em agosto de 2013 na base de dados bi-

A SBD E A SOBENDE 
TÊM DEFENDIDO O 
INTERESSE PÚBLICO 
QUANTO AO BEM-ESTAR 
E À SAÚDE DA PELE.
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bliográficos LILACS – Literatura Latino-Ame-
ricana e do Caribe em Ciências da Saúde - da 
Biblioteca Virtual em Saúde. A busca estrutura-
da baseou-se nos campos ‘descritor de assunto’ 
e ‘palavras do título’, coordenados por meio do 
operador booleano “or” para ampliar a busca, 
sem restrição de ano, país ou idioma. Termos 
relacionados e sinônimos para ‘pele e agravos 
da pele’ foram combinados com termos referen-
tes a ‘proteção’ e ‘programas, políticas ou cam-
panhas’, coordenados pelo operador booleano 
‘and’.
 Procedeu-se a seleção primária, isto é, 
leitura dos títulos e resumos dos 123 registros 
recuperados na base. Foram incluídas publica-
ções institucionais e científicas cujo conteúdo 
estava relacionado à adoção de medidas preven-
tivas primárias, relatos de campanhas e ações 
políticas sobre fotoproteção, pesquisas sobre 
comportamentos de fotoproteção e outras con-
sideradas pertinentes ao tema pelas pesquisado-
ras; foram excluídos materiais sobre evidências 
clínicas abordando fisiopatologia, histologia, 
tratamento dos agravos, farmacologia, ferra-
mentas de diagnóstico, bases físicas da radiação, 
desenvolvimento de protetores solares e outros 
que abordavam aspectos técnicos e específicos, 
sem relação direta com uso de fotoproteção; 
também foram excluídas as teses.
 A seleção primária foi feita por duas das 
autoras, de forma independente, tendo sido se-
lecionados os artigos que ambas tivessem con-
siderado pertinentes e outros que apenas uma 
tivesse indicado, mas, após discussão, foram in-
cluídos no material de análise. 
 Assim, foram selecionados 42 artigos, 
dentre os quais sete não foram localizados, oito 
eram editoriais ou teses e foram excluídos; os 

outros 27 foram lidos na íntegra, sendo 12 de-
les selecionados para análise, classificados como 
de ação ou programa; outros 12 foram classifi-
cados como artigo de pesquisa sem abordagem 
política; ainda, três foram considerados de fun-
damentação teórica, isto é, bastante pertinentes 
ao tema, com informações gerais sobre patogê-
nese e estatísticas do câncer de pele, informa-
ções sobre prevenção e tratamento e outras de 
caráter mais geral. Embora a pergunta norte-
adora enfocasse as publicações no Brasil, por 
causa do baixo número de registros encontrados 
nas bases de dados bibliográficos, mantivemos 
as publicações latino-americanas na análise. Os 
artigos de pesquisa, mesmo não abordando pro-
gramas e ações, foram lidos com o objetivo de 
buscar elementos que aprofundassem a discus-
são.
 Os artigos que relataram programas e 
iniciativas sobre fotoproteção foram analisados 
segundo tipo de ação, público-alvo e resultados 
obtidos.

RESULTADOS
 Dos doze artigos classificados como rela-
tos de ação política, oito versaram sobre relatos 
de campanhas de prevenção do câncer de pele 
(Quadro 1). Os outros quatro relataram outros 
tipos de ação (Quadro 2).

quadro 1.
Artigos publicados sobre campanhas de proteção 
solar, segundo o local, ano, tipo de ação política e 
indicadores de resultados. São Paulo, 2013.
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Local/ Ano Tipo de Ação: objetivo Indicadores de resultados

Jaú, São Paulo: seis 
Postos de Atendimento 
em Saúde e sete Postos 
de Saúde da Família, 
São Paulo - out/2007 a 
nov/2008.10

Campanha municipal: treinar profissionais de saúde  
e esclarecer a população sobre câncer de pele, 
como parte do Programa Contínuo de Prevenção  
do Melanoma. 

1768 questionários respondidos sobre perfil 
da população, histórico da doença, hábitos de 
exposição e fotoproteção e conhecimento da 
doença; 88 avaliações com dermatoscopia; 
quatro casos de melanoma em fase inicial e três 
casos de nevos displásicos.

Universidade Nacional 
Mayor de San Marcos. 
Lima - Peru – 2010.11

Campanha de educação, prevenção e detecção 
precoce do câncer de pele e melanoma: exame 
clínico dos participantes e encaminhamento de 
material para análise dos casos suspeitos.

8707 atendimentos e identificação do perfil 
(31,2% usam fotoprotetores, mulheres usam 
com mais frequência, o grupo etário com maior 
frequência é entre 30 a 39 anos).

Clínica CES* central e CES 
de Sabaneta, Medellín, 
Colômbia - 2005.12

Jornada de prevenção: identificar lesões de pele 
relacionadas ao sol; educar sobre os perigos do sol  
e a importância da consulta dermatológica.

Elaboração de fichas de identificação e impressão 
diagnóstica; disponibilização de informações 
sobre o diagnóstico; encaminhamento dos casos 
urgentes para os serviços privados e Serviço de 
Dermatologia do CES.

Faculdade de Medicina - 
Univ. Nacional Mayor de 
San Marcos. Peru - 2009.13

Campanha educativa: prevenção e detecção precoce 
do câncer de pele e melanoma.

9624 atendimentos; perfil identificado: 29,5% 
relataram uso de fotoprotetores; as mulheres 
usam com mais frequência.

Hospital Clínico da Univ. do 
Chile - Santiago - 2002.14

Campanha educativa: alertar sobre os riscos da 
exposição solar e detecção precoce do câncer de pele. 

895 avaliações realizadas por dermatologista; 9% 
das lesões com aspecto maligno.

Ambulatório do Hospital 
Universitário de Brasília,  
DF - 1999.15

Campanha anual: verificar prevalência dos diversos 
tipos de câncer de pele. 

Inquérito dermatológico; 530 pessoas 
examinadas; 43 com diagnóstico clínico ou 
histopatológico de câncer de pele e 123 de lesões 
pré-neoplásicas; 22 biópsias realizadas.

Hospital de clínicas José de 
San Martín 5 a 9/out/1992 
- Buenos Aires, Argentina.16

Campanha de prevenção de câncer de pele: 
conscientizar a comunidade sobre a importância de 
reconhecer os sintomas e detectar precocemente o 
câncer de pele; educar sobre como evitar os efeitos 
prejudiciais do sol.

2004 atendimentos; preenchimento de formulários 
sobre história clínica e hábitos de fotoproteção. 

Sociedade Brasileira de 
Dermatologia - Regional 
Rio Grande do Sul - 
1996.17

Campanha educativa.
1288 participantes; duplicação do número de 
participantes em relação ao ano anterior; elaboração 
de material gráfico com conteúdo educativo.

quadro 2.
Outras iniciativas sobre fotoproteção, segundo o local, ano, tipo de ação política e indicadores de 
resultados. São Paulo, 2013.

Local/ Ano Tipo de Ação: objetivo Indicadores de resultados

Hospital Escola 
Dermatologia de Honduras 
- 1997 a 2011.18

Balanço de 15 anos de campanha para incentivar 
o público a fazer avaliação periódica de lesões da 
pele visando o diagnóstico precoce do câncer; 
promover a fotoproteção.

22500 atendimentos (1500/ano); 200 biópsias; 
diagnóstico de seis casos de câncer de pele/dia 
nos primeiros anos; aumento gradual no número 
de casos, incluindo melanoma.

INCA, Rio de Janeiro - 
2002.19

Publicação de normas e recomendações para o 
controle do câncer de pele Não se aplica

Curitiba, PR - 1988 a 
1995.20

Análise das Campanhas de Detecção e Prevenção 
do Câncer de Pele

Apresentação da evolução histórica das 
campanhas:

Rio de Janeiro, RJ - 
1988.21

Análise de dados das campanhas de prevenção 
ao câncer da pele promovidas pela Sociedade 
Brasileira de Dermatologia

Foram examinadas 205.869 pessoas; foram 
diagnosticados 17.980 casos de diferentes tipos 
de câncer da pele.
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 Em relação às campanhas, todas foram de-
senvolvidas com o objetivo de educar e orientar 
a população, mostrando a necessidade da pre-
venção do câncer de pele. As campanhas foram 
desenvolvidas por iniciativa, conjunta ou isolada, 
de hospitais, universidades ou sociedades de der-
matologia. 
 Os meios de comunicação utilizados para 
divulgar as campanhas foram basicamente carta-
zes e fôlderes colocados em diversos locais de in-
teresse público (os locais exatos não foram men-
cionados). O rádio e a televisão foram usados em 
duas campanhas, uma realizada em Honduras18 e 
a outra realizada no Rio de Janeiro21.
 As informações gerais sobre as campanhas 
variaram em seu conteúdo; no total, os dados 
abrangeram: informações sobre o local e o ano da 
campanha, tamanho da população, público-alvo, 
número de participantes/atendimentos, dados 
epidemiológicos pré-existentes, duração, compa-
rações com campanhas anteriores, considerações 
sobre aspectos que podiam ter interferido nas 
campanhas, como a época do ano ou condições 
meteorológicas no dia do evento.
As ações realizadas envolveram: orientação indi-
vidual, palestras, distribuição de material educa-
tivo impresso no formato de cartazes e fôlderes 
(sem publicidade de filtros solares), coleta de 
dados para história clínica, realização de exames 
clínicos, coleta e encaminhamento de material 
biológico para exame anatomopatológico e enca-
minhamento dos casos diagnosticados para servi-
ços que ofereciam tratamento (Quadro 1). 
Dentre as publicações analisadas, apenas Kalil17 
(1998) mencionou ter enfrentado alguns obstácu-
los para a realização da campanha; a autora desta-
cou a falta de engajamento dos dermatologistas e 
a época do ano da realização do evento. Comenta 

que no mês de novembro, no Rio Grande do Sul, 
a procura por exposição ao sol ainda não é tão 
significativa e poderia ter implicações no interes-
se por atendimento especializado. A autora ainda 
questiona se a data seria apropriada para realizar 
o atendimento amplo e faz um alerta sobre a ne-
cessidade de a campanha ser realizada durante o 
ano todo e não somente em uma data específica.
 Em relação aos indicadores de resultados, os 
mais frequentes foram o número de pessoas atendi-
das, perfil dos participantes, levantamento de his-
tórico familiar ou do paciente, realização de exames 
clínicos, realização de biópsias, número de pessoas 
diagnosticadas com câncer de pele e encaminha-
mentos a serviços de saúde para tratamento. 
 Apenas um dos artigos relatou experiên-
cia sobre programa de prevenção contínua para o 
câncer de pele, em que uma equipe de enferma-
gem realizou orientações sobre o autoexame da 
pele, cuidados com fotoproteção e identificação 
de sinais precoces do melanoma para a população 
em geral e para a equipe de saúde. A equipe de 
enfermagem esteve presente por cerca de trinta 
dias em cada um dos treze postos de saúde do 
município15.
 A publicação do Instituto Nacional do 
Câncer19 sobre normas e recomendações para 
prevenção e controle do câncer de pele traz as re-

A EQUIPE DE ENFERMAGEM 
ESTEVE PRESENTE POR CERCA 
DE TRINTA DIAS EM CADA 
UM DOS TREZE POSTOS DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO
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comendações de órgãos internacionais e aponta 
algumas das diferenças estabelecidas entre os paí-
ses. De modo geral, todos defendem a necessida-
de de reduzir a exposição aos raios ultravioletas 
por meio de mudanças comportamentais como 
abreviar o tempo de atividades ao ar livre, usar 
roupas apropriadas e usar protetor solar. Outras 
recomendações, entretanto, não são consensos; a 
U.S. Task Force, Canadian Task Force e Austra-
lian National Health and Medical Research Cou-
ncil reforçam que não há evidências suficientes 
para realizar o exame clínico na população em 
geral, porém a Canadian Task Force e o Ameri-
can College of Preventive Medicine aconselham 
que subgrupos de alto risco (história familiar, 
evidências clínicas precursoras) o realizem. Já a 
American Cancer Society orienta o exame anual 
para todos os indivíduos com idade superior a 40 
anos. O Instituto aponta que, de acordo com o 
Seminário Interno de Prevenção e Controle do 
Câncer, apesar de não ser possível o rastreamento 
populacional, é necessário estender a prevenção 
primária e estudar com o Ministério da Saúde 
a distribuição de protetor solar para grupos de 
maior risco.

DISCUSSÃO
 Os programas e as ações sobre proteção 
solar foram pouco divulgados como publicação 
científica e basicamente consistiram em campa-
nhas, com ações localizadas, de curta duração, 
organizadas por hospitais universitários e setores 
sociais não-governamentais.
 Os estudos analisados, em geral, finaliza-
ram destacando a necessidade de medidas preven-

tivas e elaboração de políticas públicas, no entan-
to, os autores não descreveram com precisão quais 
seriam as ações necessárias, tampouco apontaram 
caminhos para a implantação, desenvolvimento, 
continuidade e avaliação dessas políticas públi-
cas. De fato, a própria descrição das campanhas 
relatadas careceu de informações sobre o contex-
to das ações desenvolvidas: os atores envolvidos, 
a natureza da ação, frequência, custos, público-
-alvo, limitações, obstáculos enfrentados, forma 
de divulgação, indicadores de resultados e outras 
questões estruturais que não foram descritas com 
detalhes. Neste sentido, entende-se que os resul-
tados de campanhas não devem ser analisados 
como estudos de casos, mas sejam interpretados 
nos seus respectivos contextos e possibilidades 
mais amplas de contribuição ao conhecimento e 
seu potencial de aplicação. 
 Importa observar que, embora diversas 
campanhas tenham ocorrido ao longo dos anos 
no Brasil, o dia de combate ao câncer de pele não 
está oficializado no calendário do governo. O 
Ministério da Saúde divulga um calendário com 
datas relacionadas à saúde22, sendo algumas delas 
amplamente difundidas, inclusive em âmbito in-
ternacional, em consonância com a Organização 
Mundial da Saúde, como o Dia Mundial de Luta 
Contra a Aids (1º de dezembro). Outras datas são 
instituídas por lei nacional, como o Dia Nacional 
de Luta contra o Câncer de Mama (27 de novem-
bro – data instituída pela Lei nº 12.116/2009)23 e 
o Dia Nacional de Combate a Dengue (penúlti-
mo sábado do mês de novembro – data instituída 
pela Lei nº 12.235, de 19/5/2010)24.
 O fato de no levantamento realizado ter 
sido encontrada pouca informação sobre progra-
mas e ações não significa que elas não existam. 
A proposta deste estudo foi identificar essas ações 

41REVISTA PELLE SANA Volume 3 | Número 01 - 2016



em bases de dados da literatura científica para 
prover um panorama das experiências encontra-
das, considerando que o conhecimento produzido 
pode resultar em tecnologias, serviços, solução de 
problemas, bem como evidenciar avanços, prio-
ridades e desafios e fundamentar o planejamento 
de políticas públicas. Iniciativas acontecem e um 
conjunto de situações dificulta sua divulgação, in-
clusive a falta de diálogo entre cientistas e gestores.
 Em 1999, a Sociedade Brasileira de Der-
matologia (SBD) criou o Programa Nacional de 
Controle do Câncer de Pele (PNCCP)25 que, por 
meio de campanhas nacionais de prevenção ao 
câncer de pele, objetivou informar e prover diag-
nóstico e tratamento gratuitamente. As campa-
nhas são anuais e, segundo a SBD, atendem cerca 
de 30 mil pacientes ao ano e, desde que tiveram 
início, já atenderam mais de 420 mil pessoas. Em 
2009, a SBD recebeu certificação do Guinness 
World of Records por ter realizado a maior cam-
panha de prevenção ao câncer de pele do mundo, 
com mais de 34 mil atendimentos no mesmo dia 
em todo o país. Desde 2012, as campanhas se con-
centram no Dia Nacional de Combate ao Câncer 
de Pele, estabelecido no último sábado do mês de 
novembro, visando fortalecer a continuidade do 
Programa. A sociedade recentemente elaborou o 
Consenso Brasileiro de Fotoproteção, primeiro 
documento oficial sobre fotoproteção desenvolvi-
do no país e focado na população brasileira26.
 A SOBENDE, por sua vez, ciente da ele-
vada demanda por atenção à saúde da pele, em 
todos os seus níveis, tem investido fortemente na 
formação de recursos humanos especializados e na 
educação continuada dos profissionais. 
Apesar da significativa contribuição das sociedades 
no cenário nacional, é ainda necessário implemen-
tar programas efetivos de promoção e prevenção 

do câncer de pele em todos os municípios do país. 
É fundamental uma maior divulgação dos efeitos 
da radiação solar entre a população, sensibilização 
de população de risco e avaliação das ações realiza-
das, assim como divulgação do balanço das cam-
panhas, análise de indicadores epidemiológicos e 
outros indicadores que fortaleçam a promoção de 
programas de continuidade e formulação de polí-
ticas públicas. 
 Alternativamente, é possível promover 
ações de prevenção ao câncer de pele articuladas 
a outras agendas, como o Dia Nacional de Com-
bate ao Câncer (27 de novembro), Dia Mundial 
de Luta Contra o Câncer (4 de fevereiro), Dia 
Internacional para a Preservação da Camada de 
Ozônio (16 de setembro), e em outras datas rela-
cionadas a grupos específicos - mulheres, idosos, 
crianças e adolescentes - e a temas mais amplos 
(5 de abril - Dia Mundial da Atividade Física, 6 
de abril - Dia Nacional de Mobilização pela Pro-
moção da Saúde e Qualidade de Vida e 7 de abril 
– Dia Mundial da Saúde). As atividades podem 
ser diversificadas para aumentar a mobilização das 
pessoas, com promoção de atividades culturais, 
esportivas e/ou recreativas. Manter o tema numa 
agenda ampla, com atividades e eventos integra-
dos, na construção de programas contínuos pode 
contribuir para manter a população sensibilizada 
sobre a importância da fotoproteção. E esta, por 
sua vez, poderia ser considerada mais uma medida 
de promoção da saúde do que uma medida pre-
ventiva contra o câncer de pele.
 Ao mesmo tempo, algumas medidas po-
dem ser adotadas por força da lei, como o Projeto 
de Lei nº 552/09, que propõe redução da carga 
horária de trabalho, previsão de intervalos de des-
canso e remuneração extra aos profissionais que 
sejam alvos da radiação solar. Segundo a norma 
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regulamentadora (NR) 6, da Portaria 3.214/7827, 
o protetor solar não é considerado equipamento 
de proteção individual e a exposição a raios solares 
não dá direito ao trabalhador de receber adicional 
de insalubridade, por ausência de previsão legal.
 Por outro lado, vale ressaltar que o empre-
gador deve proteger a saúde e a vida dos trabalha-
dores e, no caso daqueles que exercem atividades 
expostos aos raios solares em trabalhos a céu aber-
to, a NR 21, da Portaria supracitada, estabelece 
que: “Serão exigidas medidas especiais que prote-
jam os trabalhadores contra a insolação excessiva, 
o calor, o frio, a umidade e os ventos inconvenien-
tes”. Assim, mesmo que não seja considerada ati-
vidade insalubre, fornecer protetor solar e óculos 
de sol (com ou sem grau) para os trabalhadores 
que exercem atividades a céu aberto confere prote-
ção contra a exposição excessiva ao sol e à radiação 
ultravioleta.
 Vários outros Projetos de Lei tramitam nas 
instâncias governamentais, como o nº 4.027, que 
dispõe sobre o fornecimento de protetor solar ao 
empregado que trabalhe a céu aberto, o nº 4234, 
que dispõe sobre a criação do Programa Nacio-
nal de Prevenção e Combate ao Câncer de Pele, 
a Semana Nacional de Prevenção e Combate ao 
Câncer de Pele e obrigatoriedade de distribuição 
gratuita de protetor solar, pelo Sistema Único de 
Saúde. Todos relevantes e pertinentes, mas a de-

mora na tramitação representa obstáculo para a 
efetivação das diretrizes previstas na Política Na-
cional de Atenção Oncológica.
 Importa observar outro aspecto fundamen-
tal na elaboração de políticas sobre fotoproteçao. 
Garvin e Eyles28 (2001), ao compararem as polí-
ticas públicas de fotoproteção implementadas no 
Canadá, na Inglaterra e na Austrália, destacaram 
como esses países levaram em consideração dados 
epidemiológicos, culturais e sociais locais. Os au-
tores enfatizam que, embora o câncer de pele seja 
um problema global, as políticas devem se pau-
tar em especificidades locais para garantir maior 
efetividade. Essa condição reforça a importância 
da realização das pesquisas e da divulgação destas, 
uma vez que os dados sobre caracterização das po-
pulações, conhecimentos, atitudes e práticas sobre 
fotoproteção, situação sociocultural e econômi-
ca, perfis de grupos específicos (e.g. adolescentes, 
atletas, trabalhadores de áreas abertas, gestantes, 
crianças, idosos e outros) permite estabelecer me-
didas de prevenção respeitando as diferenças, as-
sim como possibilita maior eficácia das interven-
ções. Modificar hábitos é um dos grandes desafios 
da promoção da saúde mas, uma vez alcançada a 
mudança, o impacto é bastante positivo, em ter-
mos individuais e coletivos.
 A fotoproteção por meio da abordagem in-
terdisciplinar poderia ter na mídia um espaço que 
ainda é subutilizado. A televisão poderia tratar o 
tema nos desenhos infantis, em reportagens com 
depoimentos de pacientes e familiares, em docu-
mentários, em novelas; este meio de comunicação 
estaria prestando um serviço àquelas pessoas que 
desconhecem os efeitos da radiação e a relação 
com o câncer de pele e também àquelas que têm 
conhecimento e precisam ser mais sensibilizadas. 
Crenças poderiam ser trabalhadas nessas mídias, 

EMBORA O CÂNCER DE PELE 
SEJA UM PROBLEMA GLOBAL, 
AS POLÍTICAS DEVEM SE 
PAUTAR EM ESPECIFICIDADES 
LOCAIS PARA GARANTIR MAIOR 
EFETIVIDADE.
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como a ideia de que pessoas de pele negra não têm 
câncer de pele. Ainda falta muita informação so-
bre a relação entre tipos de pele e fatores de prote-
ção, forma e frequência de aplicação do protetor 
solar, importância dos fatores ambientais na deter-
minação do câncer de pele e outras.
 Outro aspecto essencial e contemplado 
na Política Nacional de Atenção Oncológica8 é 
o uso de indicadores para a avaliação de progra-
mas e ações. A utilização dos indicadores no se-
tor público é de extrema importância, pois são 
instrumentos que conduzem as atividades de 
planejamento público e são peças fundamentais 
para a formulação, implementação e avaliação 
de políticas públicas. Além disso, os indicadores 
são usados na elaboração de diagnósticos socio-
econômicos para políticas, programas, projetos 
e demais ações públicas, nos quais são levanta-
das todas as informações necessárias para que 
as políticas públicas atendam da melhor forma 
possível a sociedade; e para um bom diagnóstico 
socioeconômico é necessário ter uma estrutura 
que analise o público-alvo, contexto econômico, 
questões ambientais, a capacidade de gestão local 
e de participação social.
 Na etapa de elaboração de políticas pú-
blicas, os indicadores podem ser utilizados no 
planejamento, na formulação, implementação e 
avaliação das políticas públicas, nas quais são usa-
dos para nortear as atividades de planejamento. 
Nenhum relato analisado na presente pesquisa 
apontou se foram realizadas avaliações. Entre-
tanto, a avaliação é fundamental tanto na fase de 
preparação e formulação do programa (avaliação 
ex ante), quanto durante ou após sua realização 
(avaliação ex post)29. Avaliações ex post se ba-
seiam em indicadores que medem o alcance dos 
objetivos específicos, determinando o grau e o ní-

vel de qualidade em que foram atingidas as metas 
programadas.
 Além disso, a avaliação deve incluir a aná-
lise dos efeitos de um programa, e os indicadores 
devem determinar se foram produzidas mudanças 
significativas na realidade da população-alvo, ana-
lisando: de que forma ocorreu? Em que direção? 
Em que medida? E por quê? Trata-se da chamada 
avaliação de impacto, que se refere às alterações ou 
mudanças efetivas na realidade sobre a qual o pro-
grama intervém e por ele são provocadas. Desse 
modo, a avaliação deve ser etapa prevista em qual-
quer intervenção, programa ou política de saúde, 
aumentando sua chance de efetivamente cumprir 
suas metas e garantir continuidade e replicação.

CONCLUSÃO
 Os artigos analisados mostraram ações 
restritas de políticas de combate ao câncer de 
pele, sendo basicamente descritas no âmbito das 
campanhas dermatológicas. Uma hipótese é que 
os atores das ações e gestores de programas di-
vulguem os resultados em relatórios de trabalho, 
sem a pretensão de situá-los no debate científico.
 O fato de o câncer de pele ser aceito como 
problema de saúde pública e de os métodos para 
sua prevenção e diagnóstico precoce serem co-
nhecidos reforçam a necessidade de ampla dis-
cussão e divulgação das experiências realizadas 
no meio científico. Seria produtivo ter um pano-
rama das experiências realizadas no Brasil sobre 
ações de saúde para fotoproteção; as informações 
geradas serviriam como referências para reflexão, 
reprodução e inovação, contribuindo enorme-
mente para o alcance de soluções efetivas.
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