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A 
exposição à radiação ul-
tra-violeta (UV) prove-
niente do Sol é conside-
rada a principal causa de 
câncer de pele tipo me-

lanoma e não-melanoma. Aproxima-
damente 5% da radiação solar inci-
dente na superfície da Terra provêm 
de raios ultravioleta, em intensidade 
que varia em função de localização 
geográfi ca (latitude), hora do dia, 
estação do ano e condição climática. 
O Índice Ultravioleta (IUV) é uma 
medida dessa intensidade, apresen-
tado para uma condição de céu claro 
na ausência de nuvens, representan-
do máxima intensidade de radiação. 
A OMS classifi ca este índice em 5 
categorias, de acordo com a intensi-
dade e estabelece as respectivas me-
didas de proteção.

Exposição solar
radiação 
ultravioleta

ORIENTE A POPULAÇÃO 

 Medidas de proteção:
� Evitar exposição ao Sol das 10h às 16h
� Usar chapéu, óculos escuros, camisa e boné
� Usar fi ltro solar com fator de proteção (FPS) 

15 ou mais, aplicado 30 minutos antes da 
exposição e sempre que sair da água
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O câncer de pele não-melanoma é o 
tipo de câncer mais freqüente no Brasil em 
ambos os sexos: para 2006, a estimativa é de 
116.640 novos casos. Mas raramente são fa-
tais e podem ser removidos cirurgicamente. 
O câncer de pele melanoma apresenta letali-
dade elevada, porém sua incidência é baixa. 

Os níveis de exposição à radiação UV 
estão relacionados tanto a características 
individuais quanto a fatores ambientais, in-
cluindo tipo de pele e fenótipo, história fa-
miliar de câncer de pele e nível de exposição 
cumulativa ao longo da vida.

FATORES DE RISCO PARA CÂNCER DE PELE

 História familiar de câncer de pele

 Pessoas de pele clara e cabelos ruivos ou loiros

 Propensão a queimaduras e inabilidade para bronzear

 Exposição à radiação UV intermitente

 Exposição à radiação UV cumulativa

FAT
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França, Côte-d'Or (1993-1997)

Itália, Ligúria (1996-1997)

Manaus (1999)

Recife (1995-1999)

Belém (1996-1998)

Vitória (1997)

João Pessoa (1999-2000)

Fortaleza (1996)

Cuiabá (2000-2001)

Salvador (1997-2001)

Natal (1998-2000)

Aracaju (1996)

Campinas (1991-1995)

Distrito Federal (1996-1998)

Belo Horizonte (2000)

Palmas (2000)

Goiânia (1996-2000)

PortoAlegre (1994-1998)

São Paulo (1997-1999)

Austrália, New South Wales (1993-1997)

Austrália, Western (1993-1997)

Austrália, Queensland (1993-1997)
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0,0

0,0

0,3

0,9

0,2

0,9

0,7

0,6

1,4

1,2

2,8

1,7

2,8

3,6

4,3

3,5

3,9

4,5

5,9

25,9

30,7

38,1

40 30 20 10 0* Taxa por 100 mil habitantes ajustada para População Padrão Mundial, 1960.



[C
A

U
S

A
L

ID
A

D
E
]

45

A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) estima 
que pelo menos 80% dos melanomas sejam causados pela exposição ao 
Sol. Também no mundo é o tipo mais freqüente: até 3 milhões de casos 
são diagnosticados a cada ano. 

A exposição cumulativa e excessiva nos primeiros 10/20 anos de 
vida aumenta muito o risco de desenvolvimento de câncer de pele: a in-
fância é uma fase particularmente vulnerável aos efeitos nocivos do Sol. 

O Brasil, país de dimensão continental com área superior a 8,5 mi-
lhões de km², localizado entre os paralelos 5º N e 34º S, tem índices de 
radiação UVA e UVB que variam muito de uma região a outra. 

A distribuição fenotípica brasileira apresenta 
grande heterogeneidade ao longo das latitudes, che-
gando a 89% de população de pele clara nas áreas 
urbanas dos estados de Santa Catarina e Rio Gran-
de do Sul, devido à forte presença da imigração 
européia (alemães, poloneses, italianos), e caindo a 
28% nas áreas urbanas de Amazonas e Pará. 

Pele clara associada 
a uma ocupação que ex-
ponha o indivíduo à ra-
diação solar por muitas 
horas pode aumentar em 
muito o risco de desen-
volvimento do câncer de 
pele. É o caso dos tra-
balhadores agrícolas em 
colônias de origem euro-
péia do Sul do Brasil.

É importante con-
siderar fatores de risco 
como a ocupação, quan-
do exige atividades ao 
ar livre, o local de re-
sidência, especialmen-
te em áreas rurais, e o 
desconhecimento, por 
parte do indivíduo, de 
que a exposição exces-
siva ao Sol pode causar 
câncer de pele.

Consulte o IUV diário de cada 

região no site do Instituto

de Pesquisas Espaciais

http://satelite.cptec.inpe.br/uv/

Fonte: Cancer incidence in fi ve continents (IARC, 2002) e dados dos RCBP brasileiros.




