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1. RESUMO 
 
Atualmente é extremamente considerável o aumento de doenças de pele entre os 
jovens, tais como: melanoma, fotoenvelhecimento precoce e o aparecimento de 
diversos tipos de manchas. Um fator de extrema importância neste caso, está 
relacionado a exposição a Raios Ultra Violeta sem a proteção devida. Neste 
contexto, torna-se imprescindível o uso correto e contínuo de filtros solares. O 
presente estudo teve como objetivo a realização de um diagnóstico situacional do 
dos alunos do curso de Engenharia Agronômica do Centro Universitário Católico 
Salesiano Auxilium de Lins sobre a uso dos fotoprotetores e hábitos de exposição 
solar. Para tanto, foi realizado a aplicação de um questionário pré-codificado, 
individual e confidencial, com perguntas relacionadas a hábitos diários e 
fotoproteção solar. Dos 82 acadêmicos entrevistados, foi verificado que 77% se 
expõe ao sol devido ao trabalho, sendo o principal horário de exposição entre as 12 
h e 15 h (33%), com uma frequência de 2 horas/dia (34%). A maioria dos 
acadêmicos fazem uso de protetores solares (54%), sendo o FPS 30 (55%) o mais 
utilizado. Constatamos ainda que 18% dos entrevistados não fazem uso de filtro 
solar e meios de proteção solar alternativo, como roupas com FPS, não são 
utilizados. Neste contexto, ressaltamos a importância da colaboração de todos os 
profissionais da saúde em medidas fotoeducativas desde a infância, com o objetivo 
de reduzir os danos solares, como câncer de pele e envelhecimento cutâneo, 
provocados pela exposição solar. 
 
Palavras-chave: Protetores Solares, Fator de Proteção Solar e Acadêmicos 
 
2. INTRODUÇÃO 

A exposição solar constante e prolongada é o fator ambiental mais importante 

no aparecimento do câncer da pele e do envelhecimento precoce. O sol é a principal 

causa de 90% de todos os cânceres de pele. Neste contexto, Indivíduos que 

possuem hábito de exposição frequente à radiação ultravioleta durante a infância, 

aos 21 anos já apresentam sinais de danos na pele desencadeados pelo sol, aos 40 

anos, possuem visualmente sinais de fotoenvelhecimento, que podem ser 

caracterizados por: rugas, manchas, ressecamento e espessamento da pele, lesões 

cutâneas pré-cancerosas e em alguns casos câncer da pele (CESTARI, 2002). 

Assim, para colaborar na prevenção de todos estes sinais, temos as 

formulações cosméticas de fotoprotetores, que são preparações para uso tópico que 

reduzem os efeitos deletérios da radiação ultravioleta. Estas preparações são 

caracterizadas pela presença  ativos cosméticos denominados  filtros solares , com 

mecanismo de ação físico ou químico que atenuam o efeito da radiação ultravioleta 

(UV) por mecanismos de absorção, dispersão ou reflexão da radiação. Os filtros 

químicos absorvem a radiação solar, tornando-a menos energética, possuem 

estrutura química não saturada e absorvem radiações ultravioleta (UV). Já os filtros 



físicos refletem a radiação solar,são substâncias opacas que refletem e dispersam a 

energia da luz, formam barreira física às radiações UVA/UVB, ao infravermelho (IV) 

e às radiações visíveis, e formam filtro protetor na pele. (RIBEIRO,2010) 

A qualidade de um fotoprotetor depende de seu fator de proteção solar (FPS) e de 

suas propriedades fisico-químicas (formação de uma película ideal sobre a pele, 

estabilidade, baixa hidrossolubilidade e hipoalergenicidade) (PETRE, 2005). 

 Algumas orientações são importantes para a utilização correta do fotoprotetor 

como a aplicação do fotoprotetor de 20 a 30 minutos antes da exposição ao sol, para 

que haja tempo de ser absorvido e desempenhar seu efeito protetor;   aplicar em  

todas as áreas expostas evitando as pálpebras inferiores e superiores. se ocorrer 

eritema  na  área dos olhos, ardor ou irritação, lave os olhos imediatamente. (Cestari 

2002).  

Segundo Cortez (2015), para uma proteção eficaz não basta somente aplicar 

o produto, outros cuidados são necessários, como, por exemplo, devem ser 

utilizados diariamente respeitando seu fator de proteção solar (FPS), fazer utilização 

de meios físicos de fotoproteção como por exemplo: chapéus, camisas, óculos, além 

disso, deve-se ter cuidados em relação à quantidade aplicada, aos horários de 

reaplicação e às condições de armazenamento.  

A importância da fotoproteção se faz necessária por ser aliado à proteção 

contra os raios ultravioletas, além de oferecer melhor eficiência de proteção e 

estabilidade durante a exposição ao sol. Com isso o objetivo deste trabalho é 

conscientizar os acadêmicos do curso de engenharia agronômica da universidade 

Unisalesiano de Lins sobre a importância e a utilização correta dos fotoprotetores.   

 
3. OBJETIVOS 
 
Objetivos geral: 

-Realizar um diagnóstico situacional do conhecimento dos alunos do curso de 

Engenharia Agronômica do Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium de Lins 

(UNISALESIANO) sobre a  uso dos fotoprotetores; 

Objetivos específicos:  

-Analisar as variáveis associadas à ocorrência do não uso de fotoprotetores   e 

estudar o perfil destes estudantes;  

- identificar o conhecimento dos alunos o sobre a importância do uso de 

fotoprotetores solares; 



- Verificar os hábitos de fotoproteção presentes entre os alunos; 

-Proporcionar subsídios que ajudem na elaboração de uma conscientização dessa 

população sobre a importância fundamental sobre o uso de fotoprotetores. 

-Realizar uma reflexão crítica com estudantes sobre o risco do não uso de 

fotoprotetor. 

 
4. METODOLOGIA 
 
Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva com abordagem quantitativa, 

realizada no curso de Engenharia Agronômica do Centro Universitário Católico 

Salesiano Auxilium de Lins (UNISALESIANO)., no período de setembro a outubro de 

2016. O projeto de pesquisa recebeu a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

do Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium – UniSALESIANO/SP, por meio 

do Parecer n° 2.134.108 (CAAE: 62283716.9.0000.5379). Atualmente o presente 

curso conta com 152 acadêmicos regularmente matriculados, distribuídos em 4 

semestres de curso, com carga horária total de 4.320 horas/aula. A coleta de dados 

foi realizada em sala de aula, onde participaram ativamente 82 acadêmicos, 

obtivemos predomínio do gênero masculino, com 58 participantes e 24 do gênero 

feminino, sendo 2º semestre (n= 27), 4º semestre (n= 43), 6º semestre (n= 51), 8º 

semestre (n= 31). Foi considerado como critério de inclusão na pesquisa 

acadêmicos de ambos os sexos, acima de 18 anos devidamente matriculados no 

curso e que assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e como 

critério de exclusão acadêmicos de outros cursos ou menores de 18 anos e que não 

assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os resultados obtidos 

através da análise descritiva dos questionários serão apresentados a seguir, a partir 

da frequência de respostas obtidas. Para tanto, utilizou se o programa Microsoft 

Office Excel 2010 para análise estatística e construção dos gráficos 

 
5. DESENVOLVIMENTO  
 

Os dados foram analisados após a organização do material coletado através de 

questionários nas salas de aula do curso de Engenharia Agronômica do Centro 

Universitário Católico Salesiano Auxilium de Lins(UNISALESIANO) nos períodos de 

setembro a outubro de 2016. Verificou se através da pesquisa como demonstra a 

Tabela 1, que os acadêmicos do presente curso, se expõe ao sol principalmente 



devido ao trabalho (77%), sendo o principal horário de exposição entre 12-15 h 

(33%) com a frequência de exposição solar de 2 h/ dia (34%). 

Quando perguntou-se aos estudantes sobre o uso de filtro solar, dos 

entrevistados 32 (21%) disseram que sim. A resposta negativa, foi dita por 56 

estudantes (38%). E 62 (41%) relataram que usam filtro solar às vezes. Assim, a 

grande parte dos acadêmicos fazem uso de filtros solares e a seleção para aquisição 

do filtro solar acontece através do FPS (Fator de Proteção Solar) 55%, sendo o FPS 

30 o mais escolhido entre os participantes (34%), seguido do FPS 60 (18%), FPS 50 

(17%), FPS 45 (5%). Os fatores 15, 25 e 100 não foram citados e 26% dos 

acadêmicos não responderam a respectiva pergunta. 

 
Tabela 1. Possui hábito de exposição solar? 

 Número de participantes Frequência % 

Trabalho 63 77,00 

Bronzeamento intencional 0 0,00 

Prática de esportes 13 15,00 

Outros 3 4,00 

Não respondeu 3 4,00 

Total Σ = 82 Σ % = 100 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 
Quando perguntou-se aos estudantes sobre o uso de filtro solar, dos entrevistados 

32 (21%) disseram que sim. A resposta negativa, foi dita por 56 estudantes (38%). E 

62 (41%) relataram que usam filtro solar às vezes. Assim, a grande parte dos 

acadêmicos fazem uso de filtros solares e a seleção para aquisição do filtro solar 

acontece através do FPS (Fator de Proteção Solar) 55%, sendo o FPS 30 o mais 

escolhido entre os participantes (34%), seguido do FPS 60 (18%), FPS 50 (17%), 

FPS 45 (5%). Os fatores 15, 25 e 100 não foram citados e 26% dos acadêmicos não 

responderam a respectiva pergunta. 

 

Tabela 2. Como você escolhe o filtro solar? 

 Número de participantes Frequência % 

Cheiro 1 1,00 

Marca 17 21,00 

FPS 45 55,00 



Preço 5 6,00 

Indicação de alguém 
próximo 

5 6,00 

Não respondeu 9 11,00 

Total Σ = 82 Σ % = 100 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

 
Os acadêmicos ainda relataram que, a maior frequência de uso é quando vão à 

praia ou piscina(33%) e ainda, 15 acadêmicos nunca utilizam o protetor solar (18%). 

Os dados demonstrados na tabela 3,ainda nos mostra que uma parcela de 26% dos 

acadêmicos usam diariamente e 23% só fazem uso, quando lembram. 

 

Tabela 3. Qual sua frequência de uso do filtro solar? 

 Número de participantes Frequência % 

Diariamente 21 26,00 

Quando vou à praia / piscina 27 33,00 

Quando lembro de usar 19 23,00 

Nunca 15 18,00 

Total Σ = 82 Σ % = 100 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 
A fim de verificar o conhecimento dos estudantes sobre a relevância da utilização do 

filtro solar 74% dos participantes declaram usar tal produto devido a proteção, porém 

nenhum acadêmico atentou-se à prevenção do câncer de pele. Ainda, apenas 1 

acadêmico relatou utilizar por indicação médica e 10% relataram outros motivos e 

15% não respondeu a presente pergunta. 

Tabela 4. Porque utiliza filtro solar? 

 Número de participantes Frequência % 

Proteção 61 74,00 

Prevenção de câncer de 
pele 

0 0,00 

Indicação médica 1 1,00 

Outros 8 10,00 

Não respondeu 12 15,00 

Total Σ = 82 Σ % = 100 

Fonte: Elaborado pelos autores 



Quando questionados sobre a aplicação do fotoprotetor solar, 66% dos acadêmicos 

relataram o uso em todas as regiões do corpo e rosto. Um pequeno percentual dos 

entrevistados 22% relataram usar somente no rosto, 2% relataram uso somente no 

corpo e 10% não responderam a questão. Ainda foi questionado sobre o uso de 

outros meios de proteção solar, onde os principais meios relacionados foram os 

óculos de sol (48%), seguidos de chapéus (45%), alguns acadêmicos relaram não 

usar nada (8%) e nenhum acadêmico relatou fazer uso de roupas com FPS, como 

demonstra a tabela 5. 

 

Tabela 5. Utiliza outros meios de proteção solar? 

 Número de participantes Frequência % 

Chapéus 35 43,00 

Roupas com FPS 0 0,00 

Óculos 39 48,00 

Não uso nada 7 8,00 

Outros 1 1,00 

Total Σ = 82 Σ % = 100 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 
 
6. RESULTADOS-DISCUSSÃO 
 

Conforme exposto, foi avaliado a conscientização dos estudantes do curso de 

engenharia agronômica sobre a importância da fotoproteção, conforme o resultado 

obtido, constatou-se que a maior parte dos entrevistados se expõe ao sol em 

horários impróprios, onde o índice de radiação ultravioleta é preocupante. O 

percentual de estudantes que fazem o uso de protetor solar, foi maior, comparado 

aos que não fazem uso, mas vale destacar que a maioria faz uso somente quando 

vão à praia e não fazem a reaplicação do produto, contrariando o que Cortez (2015) 

relata sobre a importância da reaplicação para obter eficácia na proteção. Outro 

dado alarmante, quando foram questionados sobre a importância do uso de protetor 

solar 23% informaram que nunca usam o fotoprotetor. Grande parte dos 

entrevistados (74%) utilizam o protetor solar para se proteger, enquanto 1% utiliza 

por indicação médica e nenhum dos estudantes utilizam para prevenção do câncer 

de pele, pois 100% dos estudantes indicaram nunca ter tido câncer de pele.  

Os acadêmicos referiram expor-se ao sol no momento do trabalho com 



exposição diária 34% até 2 horas por dia, resultado pouco expressivo quando 

comparado com o estudo de Bisnella; Simões (2010) onde 70% dos estudantes se 

expõem ao sol e somente 16% se expõem ao sol de 2 a 6 horas por dia, já no 

estudo em questão 26% se expõe mais de 6 horas por dia, entretanto 66% dos 

entrevistados fazem aplicação do protetor solar no corpo e rosto. Quando se fala em 

meios de Fotoproteção não inclui somente os protetores químicos, pode-se utilizar e 

associar outros meios de se proteger. Com isso os acadêmicos foram questionados 

sobre os possíveis meios de proteção, onde 48% utilizam óculos de sol, 43% 

chapéus/bonés, 8% utilizam outros meios e 1% não utiliza nada. Os entrevistados 

foram questionados sobre o FPS (fator de proteção solar), onde observou-se que 

34% utiliza FPS 30, 18% optam pelo FPS 60, e 17% se protegem com FPS 50, 5% 

utiliza FPS 45, totalizando 74% que fazem a utilização de filtro solar com FPS maior 

que 15.  

Perante a realidade apresentada com os dados sobre a falta de 

conscientização quanto ao uso correto e os perigos casados pela radiação UV, faz-

se necessária a conscientização, visto que isso é assunto de saúde pública. 

 
 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os resultados encontrados neste trabalho auxilia no conhecimento dos 

hábitos de exposição solar e fotoproteção da população universitária do curso de 

Engenharia Agronômica do Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium de Lins 

e, assim, delinear orientações foto educativas na população acadêmica em geral. 

Apesar dos acadêmicos fazerem uso de filtros solares tópicos, ressalta-se a 

importância de incentivos a outros meios de proteção solar, como o uso de roupas 

com FPS nesta população, visto que devido ao trabalho, a exposição solar é 

constante e em horários indevidos. Constata-se a falta de conscientização quanto ao 

uso correto do fotoprotetor solar e a necessidade de se estabelecer estratégias de 

conscientização por meio de profissionais da saúde na sociedade acadêmica, que 

visa reduzir os danos causados pela exposição solar direta em horários alarmantes. 
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