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SUMÁRIO 

 Cuidados a ter com o sol 

 Quem deve ter mais    

cuidado? 

 O que deve fazer? 

Verão… cuidados a ter com o sol! 

Apoio: 

EDITORIAL 

Com a chegada do   

Verão, a 21 de junho, 

preparamo-nos para o    

calor. É fundamental  

sabermos como nos   

devemos proteger, para 

que possamos aproveitar 

ao máximo o sol e as 

nossas praias. 

A edição deste mês   

pretende abordar esse 

tema e esclarecer      

algumas dúvidas que 

possam surgir. 

Boas férias!   

Nº 20 - julho 2013 

 

Porto com      Saúde + 

QUEM DEVE TER MAIS CUIDADOS? 

Apesar do sol ser um bem essencial à vida, a exposição solar sem proteção é um risco 

para a saúde. Nos olhos provoca cataratas. Na pele provoca queimaduras, rugas,  

manchas e cancro.  

O cancro de pele constitui a forma mais frequente de cancro maligno na população 

caucasiana.  

Para evitar estes riscos, deve proteger-se do sol.  

O bronzeado da pele é uma forma de defesa do nosso corpo perante os raios solares. 

Deve saber que estar moreno não significa estar mais saudável!  

 

As crianças, as pessoas de pele clara que se queimam facilmente (ruivas, loiras), as que 

têm muitos sinais, as que tiveram uma exposição solar intensa durante a infância, as que 

têm algum familiar com cancro da pele e os idosos são as pessoas que se devem      

proteger mais. 

 

 Saiba que se expõe aos raios ultravioleta (UV) não só quando apanha sol na 

praia, mas também ao praticar um desporto ao ar livre, ao fazer jardinagem ou 

simplesmente caminhar ao sol. Evite a exposição ao sol, sobretudo em períodos 

de maior intensidade de radiação, ou seja, entre as 12 e as 16 horas, quer fora 

quer dentro de casa (mesmo em dias encobertos).  

 Use roupa adequada a uma proteção solar eficaz, cobrindo a maior área        

corporal possível. Use um chapéu (de preferência com abas para proteção das 

orelhas), uma camisa ou t-shirt de cor escura e óculos quando estiver ao sol. Se 

estiver muito tempo exposto ao sol, por razões profissionais ou lúdicas, utilize    

manga comprida que cubra os antebraços. Exponha-se gradualmente ao sol, 

pois a pele necessita de tempo para se adaptar. 

 Evite o bronzeamento com lâmpadas      

artificiais, pois os UV aumentam o risco de 

cancro cutâneo e aceleram o                   

envelhecimento da pele. 

 Use óculos com lentes capazes de filtrar   

radiação UVA e UVB. 

 Uma t-shirt molhada no corpo pode deixar 

passar os raios ultravioleta. 

O QUE DEVE FAZER? 



Porto com  +   Saúde * ACeS Porto Ocidental * Nº 20* julho 2013                                                             Pág. 2 

Diretor Executivo 

Rui Medon 

 

Editores 

Ana Sofia Barbosa 

Cristina Barbosa 

Helena Cabral 

 

Redatores 

Carla Laranjeira 

Rita Eiriz 

 

Revisor Científico 

Maria José Ribas 

 

CONTACTOS 

 

Sítio na web: 

www.acesportoocidental.org 

 

Facebook:  

www.facebook.com/

acesportoocidental 
 

Blog: 

acesportoocidental. 

wordpress.com 
 

Email:  

acesportoocidental 

@csaldoar.min-saude.pt 

 Use sempre protetor solar com fator de proteção 

igual ou superior a 30 quando exposto ao sol, tendo 

o cuidado de o aplicar 30 minutos antes do início da 

exposição e reaplicar de 2/2horas, a seguir ao     

banho e sempre que haja transpiração excessiva, 

mesmo que o protetor seja à prova de água. Não se 

esqueça das pálpebras, nariz, lábios e orelhas. Se 

tiver pouco cabelo, aplique o filtro também no   

couro cabeludo. Os protetores solares 50, não   

implicam proteção total, ou seja, é importante  

manter  os cuidados com os horários e vestuário. 

Nas crianças pequenas prefira um protetor mineral. 

 Não esqueça que a exposição é maior quando  

existem superfícies refletoras (por exemplo: areia – 

20%, água – 5% e neve – 85%). Estar à sombra de um 

chapéu-de-sol  não é suficiente para evitar          

escaldões. 

 Mantenha os bebés longe do sol e ensine a          

proteção solar às crianças desde cedo. No 1º ano 

de idade, as crianças não devem ser expostas     

diretamente ao sol. Uma queimadura solar na     

infância duplica o risco de mais tarde se               

desenvolver um cancro de pele.  

 Se o tempo estiver nublado, tenha particular        

cuidado, pois a ausência de sensação de calor por 

filtração da radiação infravermelha pode fazer    

aumentar o tempo de exposição à radiação UV. 

Rastreio do cancro da mama 
 

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) é uma organização não governamental 

na área da doença oncológica, que iniciou atividades de rastreio do cancro da  

mama em 1986, na região Centro do país. 
 

Desde 2011, a região do Porto também se encontra coberta pelo Programa de     

Rastreio de Cancro da Mama da LPCC que funciona da seguinte forma: 

 - A LPCC envia convites pessoais às mulheres em idade rastreável (45-69 anos)     

inscritas nos Centros de Saúde, para realizar uma mamografia nas suas instalações na 

Estrada Interior da Circunvalação (quadro à direita). 

- A mamografia é estudada por 2 radiologistas que, em caso de dúvida, chamam a 

mulher a uma consulta médica. 

- O resultado ser-lhe-á enviado em carta fechada para a sua residência num prazo 

aproximado de 4 semanas e será enviado posteriormente para o seu Médico de   

Família. A menos que seja necessário, será chamada novamente dentro de 2 anos. 
 

No dia do exame deve levar os seguintes documentos: a carta convite, o bilhete de 

identidade e o cartão de utente do centro de saúde. 

Se não puder comparecer na data marcada, deve contactar telefonicamente a 

Liga. 

 

Proteja a sua pele, lábios e 

olhos do excesso de sol! 

Evite as queimaduras! 

Se tem uma queimadura: 

-  Apl ique sobre a          

queimadura panos húmidos 

e frios durante 10 a 15     

minutos várias vezes por dia 

para aliviar o calor e a dor. 

Depois, aplique uma loção 

hidratante. 

- Se aparecerem bolhas, 

não as rebente. 

- Pode aliviar a dor com 

m e d i c a m e n t o s 

( p a r a c e t a m o l  o u             

ibuprofeno). 

- Proteja a pele queimada 

de novas exposições      

solares até que se cure   

totalmente e depois        

durante várias semanas. 

Estrada Interior da               

Circunvalação nº 6657 

4200-177 Porto  

 

Horário: 

2ª a 6ª - 9 às 13h e 14h às 17h 

 

Tel: 225420682/225420686 

Fax: 225420687 

E-mail: rcmama.nrn 

@ligacontracancro.pt 

 

www.ligacontracancro,pt 

 Consuma frutas e legumes e beba muita água para a proteção da 

pele e equilíbrio orgânico. 

 Se tem alguma doença de pele ou está a tomar algum medicamento 

novo, consulte o seu médico antes de se expor ao sol. 
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