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1. APRESENTAÇÃO 

 

Segundo estatísticas do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de pele 

é o de maior incidência no Brasil e está diretamente relacionado à exposição ao sol. 

Em 2010 pelo menos 7.500 casos novos casos de câncer de pele serão 

diagnosticados entre os catarinenses. 

A radiação ultravioleta é a causa de 90% dos casos de *neoplasias cutâneas. 

A incidência varia mundialmente conforme o tipo de pele da população e a região 

geográfica onde vivem. O câncer de pele representa aproximadamente 40% do total 

de casos novos de câncer que ocorrem na região da Grande Florianópolis.  

Em nosso Estado temos 89% de pessoas de pele branca, associado a 

elevados índices de radiação ultravioleta durante todo o ano e a estilos de vida que 

incluem prolongada exposição solar ao longo da vida. Esta interação de um 

carcinógeno ambiental, a radiação solar ultravioleta, a susceptibilidade genética das 

pessoas de pele clara de origem européia, associado ao comportamento de se 

expor à luz solar sem a devida proteção, tanto dos trabalhadores ao ar livre como no 

lazer das crianças e adultos, pode explicar a alta incidência do câncer de pele em 

Santa Catarina e na Capital.  

A incidência de melanoma, uma forma mais agressiva de câncer de pele, 

também é preocupante. Segundo dados do Registro de Câncer de Base 

Populacional (RCBP) da Grande Florianópolis do ano 2000, o melanoma figura como 

a sétima neoplasia mais freqüente, considerando ambos os sexos. Em nenhuma 

outra capital do país o melanoma figura entre as dez mais freqüentes.  

Outro dado importante quando o assunto é câncer de pele é que não são 

apenas os idosos suas vítimas – ao contrário do que muita gente pensa. Cada vez 

mais, jovens de ambos os sexos estão sendo diagnosticados com melanoma, devido 

à exposição ao sol durante a infância e adolescência sem a devida proteção, 

principalmente no lazer ou práticas de esporte. 
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Os raios UV incidem durante todo o ano, em qualquer estação, mas os raios 

UV têm capacidade de penetração mais profunda da pele em torno do meio-dia. A 

absorção da radiação UV a médio e longo prazo é responsável por efeitos deletérios 

na pele, como envelhecimento, perda de elasticidade, manchas e até o surgimento 

de câncer. 

A Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis através do Programa de 

Saúde e Bem-Estar do Servidor – PROSABES, apresenta a “Campanha de 

Proteção Solar: Sol e Saúde” , com a finalidade de oferecer aos profissionais da 

educação física informações sobre os efeitos da exposição aos raios solares, da 

utilização das sombras nos espaços externos da Unidade Educativa, planejamento 

de horários ao ar livre e uso de equipamentos de proteção. 

A ideia desta campanha surgiu da necessidade de oferecer e segurança para 

o pleno exercício da função dos profissionais de educação física, uma vez que estão 

mais expostos dos raios solares. A campanha será executada em etapas, sendo que 

na primeira serão contemplados somente os profissionais da educação física que 

estão no exercício da docência, e posteriormente poderá ser estendido a outras 

categorias. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral: 

 

Proporcionar aos profissionais de Educação Física no exercício da docência, 

no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, informações sobre os 

efeitos da exposição aos raios solares, bem como a utilização de estruturas de 

sombreamento, dos equipamentos de proteção e da restrição de exposição ao sol 

em torno do meio-dia. 
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2.2 Objetivos Específicos: 

 

• Proporcionar informações e estímulos para a mudança de comportamento e 

uso da proteção solar; 

• Oferecer orientações através de palestras e oficinas educativas; 

• Planejar o uso de áreas de sombreamento e de horários adequados para 

atividades ao ar livre; 

• Informar o professor de educação física sobre os efeitos dos raios solares e 

orientá-lo sobre prevenção e proteção; 

• Criar lideranças dos professores de educação física nos comportamentos 

de proteção solar nas unidades educativas da RME. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

A) Lançamento da Campanha e entrega de kit  de proteção solar: A 

primeira etapa da campanha, envolverá todos os professores de educação física que 

atuam nas unidades de ensino da educação infantil e fundamental, e das entidades 

conveniadas. Nos dia 02 e 03 de agosto de 2010. Será realizado um evento de 

lançamento que contará com a palestra de um profissional especialista em 

dermatologia, que abordará o tema “A importância da proteção solar na prevenção 

do câncer de pele”. Será entregue a cada professor um kit de proteção solar 

contendo: filtro solar de FPS 30, protetor labial, um boné, uma garrafa de água 

(squeeze) e uma mochila.  

 

B)  Promoção de  oficinas e  palestras informativas: para ampliação e 

troca de conhecimentos, manutenção dos hábitos e motivação para continuar os 

cuidados em relação à pele durante toda a vida. A formação dos grupos ocorrerá 

dentro do cronograma que a Secretaria já possui e, sugere-se que estes encontros  

dar-se-ão das seguintes maneiras: 
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• Nas datas previstas para as formações dos profissionais da 

educação física ( a critério das diretorias de ensino em articulação 

com a Gerência de Formação) conforme quadro abaixo: 

 

 

 

 

• Nas Unidades Educativas por solicitação do diretor; 

As oficinas terão duração de 90 minutos e poderão contemplar grupos de até 30 

pessoas. Sugerimos a seguir os temas: 

• Uso adequado dos equipamentos de proteção solar: dosagem e 

repetição do filtro, uso do chapéu, roupas, superfícies reflexivas, 

sombras, etc...) parte prática com o dosador(tampinha de metal) 

• Identificação do fototipo. 

• Criação d slogan e símbolo para campanha com as crianças. 

• Pesquisa na internet de fontes de informação sobre Raios 

Ultravioletas e proteção Solar. 

 

C) Aplicação de  questionário:  será aplicado aos profissionais com a 

finalidade de verificar as crenças a respeito das intenções de mudança de 

comportamento relativos ao tema. Este documento será o CURTOGRAMA aplicado 

no lançamento da campanha e no mês de novembro. 

 

D) Campanha de proteção solar: com divulgação de material informativo 

sobre os efeitos da exposição ao sol (cartazes divulgando a importância do uso de 

proteção contra os raios ultravioletas). Folder, cartazes, portal da PMF. 

 

 

 

 

 

Mês Setembro  Outubro  Novembro  

Fundamental 6 4 8 

Infantil 28 26 23 

Ent Conveniadas 28 26 23 
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4. PÚBLICO ALVO  

 

Este projeto prevê ações voltadas aos professores de Educação Física 

que estejam no exercício da docência, nas Unidades Educativas da Rede Municipal 

de Ensino de Florianópolis. 

 

 

5. CRONOGRAMA 

 

O lançamento da Campanha será realizado na primeira semana do mês de 

Agosto, e as demais atividades desenvolvidas nos meses de setembro, outubro e 

novembro na modalidade de oficinas oferecidas aos professores de educação física 

e para as unidades educativas. 

 A reposição do filtro solar e do protetor labial, será feita mediante solicitação 

do próprio professor ao Programa de Saúde e Bem-Estar do Servidor. Considerando 

a carga horária de atuação, será respeitada a reposição na quantidade limite de 

acordo com a carga horária semanal do professor, conforme especificado abaixo: 

• 10 ou 20 horas – até 1 frasco/mês; 

• 30 ou 40 horas – até 2 frascos/mês; 

 

6. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. 

 

Filtro Solar: 

• FPS (fator de proteção solar) 30; 

• Não Comedogênico: propriedade do filtro que não obstrui os poros; 

• Hipoalergênico: utiliza substâncias que não provocam alergias Livre de PABA 

ou "PABA Free" e testado dermatologicamente; 

• Sem pigmentação; 

• Embalagem em frasco de material inquebrável com no mínimo 120 a 300 

ml/g; 



 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃOESCOLAR 
PROGRAMA DE SAÚDE E BEM-ESTAR DO SERVIDOR 

 
  

 

 
 

• Anti UV-A e UV-B: filtros que protegem contra os raios ultravioleta A e 

ultravioleta B; 

• Resistente a água, seus efeitos deverão permanecer sobre a pele por pelo 

menos 2,5 hora; 

• Deverá conter filtros físicos e químicos; 

• Produto em forma de loção cremosa; 

• Prazo de validade: no mínimo de 01 (um) ano após a data de entrega; 

• Produto registrado no Ministério da Saúde ou ANVISA. Atender a portaria 157 

do INMETRO de 19 de agosto de 2002. Na embalagem deve constar o nome 

do fabricante, endereço, CNPJ, nome do responsável técnico, CRQ ou CRF, 

numero de registro no Ministério da Saúde, prazo de validade, composição do 

produto, telefone ou site para Serviço ao Consumidor. 

 

Protetor labial: 

• Formulado com aloe vera e vitamina E; 

• Fator de proteção solar de 15 até 30; 

• Incolor (sem pigmentação); 

• Embalagem em material inquebrável com peso entre 4,5g e 5g; 

• Resistente a água; 

• Produto em bastão; 

• Prazo de validade de no mínimo 1 ano após a data de entrega; 

• Produto registrado no Ministério da Saúde ou ANVISA. 

 

Boné: 

• Boné básico na cor branca e com regulagem em velcro até tamanho 60, 

bordado com brasão da Prefeitura e a expressão “Educação Física “. 

 

Acessórios: 

• Garrafa de água (squeeze) 500 ml; 

• Mochila tipo saco em nylon. 
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