
  Evitar a exposição solar entre as 11 

e as 17 horas;  

  As crianças com menos de seis 

meses não devem ser sujeitas a 

exposição solar e deve evitar-se a 

exposição direta de crianças com 

menos de três anos;  

  Sempre que andar ao ar livre, usar 

roupas que evitem a exposição dire-

ta da pele ao sol, particularmente 

nas horas de maior incidência solar. 

Usar chapéu, de preferência, de 

abas largas e óculos que ofereçam proteção 

contra a radiação UVA e UVB. Esta proteção 

aplica-se, também, às crianças.; 

  Usar sempre protetor solar com um índice 

adequado à idade e ao tipo de pele, de pre-

ferência, igual ou superior a 30, e renove a 

sua aplicação sempre que estiver exposto 

ao sol (de 2 em 2 horas), especialmente se 

estiver molhado ou se transpirou bastante. 

Quando regressar da praia ou piscina voltar 

a aplicar protetor solar, principalmente nas 

horas de calor intenso e radiação ultravio-

leta elevada;  

  Aumentar a ingestão de líquidos (água ou 

sumos de fruta naturais, sem adição de açú-

car);  

 Evitar as bebidas alcoólicas . 

SOL, CALOR SOL, CALOR SOL, CALOR EEE   RADIAÇÃO ULTRAVIOLETARADIAÇÃO ULTRAVIOLETARADIAÇÃO ULTRAVIOLETA   

CUIDADOS A TERCUIDADOS A TERCUIDADOS A TER   

Plano de Contingência Especifico Saúde Sazonal (PCESS)  
Módulo Verão 

Chegou o verão, chegaram as férias!  

Apetece sair de casa e ir ao encontro da 

praia e do sol.  

Mas atenção, porque sol a brilhar implica 

cuidados a dobrar!  

Cuidados a Ter na Prevenção 

da Exposição ao Índice UV  



A necessidade de fazer chegar ao público em geral 

informação sobre a radiação UV e sobre os seus 

possíveis efeitos nocivos, levou a comunidade 

científica a definir um parâmetro que pudesse ser 

usado como um indicador para as exposições a 

esta radiação. Este parâmetro chama-se Índice 

UV (IUV).  

Assim, o IUV é uma medida dos níveis da radiação 

solar ultravioleta que efetivamente contribui para 

a formação de uma queimadura na pele humana 

(eritema), sendo que a sua formação depende dos 

tipos de pele  e do tempo máximo de exposição 

solar com a pele desprotegida.  

O Índice varia de 1 a 11 — quanto mais elevado o 

Índice, maior o risco de causar dano à pele. 
O sol é indispensável à vida. Em doses modera-

das, ele pode desempenhar um papel benéfico 

no humor, sendo um excelente tratamento con-

tra determinadas formas de depressão sazonal. 

O sol também é essencial na síntese da vitamina 

D, que é responsável pela fixação do cálcio nos 

ossos.  

Contudo, em doses excessivas o sol pode ser 

muito perigoso especialmente a radiação UVA 

e UVB, pode provocar queimaduras, envelheci-

mento prematuro da pele, danos oculares, 

enfraquecimento do sistema imunitário, reações 

fotoalérgicas e fototóxicas e até cancro de pele.  

Como a luz solar afeta a pele Qual a definição do Índice UV? Quais os níveis de Índice UV? 
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