DEVO UTILIZAR
UM SOLÁRIO?
Todos os utilizadores de solário correm o risco
de prejudicar a sua saúde, mas algumas pessoas
correm um risco maior do que outras.
Aqui incluem-se pessoas que:
• têm a pele naturalmente clara (muitas
pessoas da IN têm pele que mancha e queima
facilmente quando exposta ao sol)
• têm menos de 35 anos
• têm um grande número de sinais
• tiveram alguma vez uma reação anormal ou
alergia à luz
• estão a tomar certos medicamentos, p. ex.
alguns antidepressivos
• estiveram expostos ao sol ou ao solário nas
últimas 48 horas
• têm um historial de queimaduras frequentes na
infância
• fizeram tratamento para o cancro da pele
ou lesões pré-malignas da pele
• danificaram a pele com o sol
• estão grávidas
• estão a utilizar cosméticos

Para mais informações, visite:

www.careinthesun.org
Se tem alguma preocupação sobre
o cancro, ligue gratuitamente para a
Linha de Enfermagem de Cancer Focus
Northern Ireland

0800 783 3339
Segunda a Sexta das 9h00 às 13h00
As chamadas são gratuitas a partir de um
número fixo
nurseline@cancerfocusni.org
Cancer Focus Northern Ireland
40-44 Eglantine Avenue
Belfast BT9 6DX
Tel.: 028 9066 3281
Email: info@cancerfocusni.org
www.cancerfocusni.org
Organização de beneficiência n.º: XN48265
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PORTUGESE

Procure aconselhamento
junto do seu médico de
família se notar alguma
alteração nos sinais
existentes, aparecimento de
novos sinais ou alterações
anormais da pele.

OS
FACTOS
O solário pode
aumentar o risco de
cancro, sobretudo se
utilizado antes dos
35 anos
É proibido por lei a
utilização de solários
nas respetivas
instalações por
menores de 18 anos

OS MITOS

"Ter uma pele bronzeada é saudável e
atraente"
Ter a pele bronzeada significa que a sua pele
está danificada pelos raios ultravioleta (UV) do
sol ou do solário - e isto não é saudável. Os raios
UV provocam cancro da pele e envelhecimento
precoce da pele, com rugas, flacidez e
descoloração amarelada ou castanha.

"Normalmente, o solário faz com que
esteja com melhor aspeto para um
evento especial"
Períodos curtos com uma intensa exposição aos
raios UV nos solários, pode acelerar danos
e envelhecimento da pele. Os solários podem
irritar a sua pele, causando vermelhidão, urticária
ou pele seca, podendo danificar também os seus
olhos. Um bronzeado falso é uma alternativa ou
então vá com o seu brilho natural.

"Não quero apanhar escaldões
nas férias"
A utilização de um
solário não é
uma forma eficaz
de aumentar os
níveis de Vitamina D

Os solários oferecem muito pouca proteção para
futuros danos na sua pele quando estiver ao
sol. As pessoas que apanham escaldões e que
nomalmente não se bronzeiam, irão também
apanhar escaldões nos solários.

"O bronzeado do solário é mais
seguro do que o bronzeado do sol"
Os solários não oferecem um "bronzeado seguro".
Alguns podem emitir raios UV várias vezes mais
intensos do que o sol do meio-dia no verão.

"O meu ginásio não teria um
solário se não fosse seguro"
Só porque o seu ginásio ou health club tem
um solário, isso não significa que seja seguro.

OPINIÕES DOS PERITOS
A Comissão Europeia e o seu Conselho
Científico dos Riscos para a Saúde, Ambiente
e Energia afirma:
“Não há nenhum limite seguro para a exposição
aos raios UV dos solários.”
“As provas científicas não apoiam a ideia de que
é seguro ‘acumular’ um bronzeado.”
A Comissão Internacional de Proteção à
Radiação Não-Ionizante afirma:
"Qualquer utilização de solários pode aumentar
o risco de cancro da pele."
A Organização Mundial da Saúde: “não
recomenda a utilização de dispositivos de
bronzeamento UV para fins cosméticos.”
Nunca é positiva a utilização de solários
para bronzeamento, mas se estiver mesmo
decidido(a), leia …
Por lei, as empresas de solários devem:
• Exibir um aviso do Ministério da Saúde
alertando para os riscos da utilização do
solário
• Avisá-lo(a) sobre os riscos para a saúde e
fornecer um folheto informativo
• Supervisonar sempre os solários
• Fornecer óculos de proteção que devem
ser usados sempre que utilizar o solário
As empresas de solários devem também:
• Avaliar o seu estado de saúde geral, para, no
caso de ter alguma doença, esta não piorar
com a utilização dos solários
• Avaliar se a sua pele é demasiado clara para
a utilização do solário
• Aconselhar sobre como utilizar o
equipamento e o que fazer em caso de
emergência
Se tiver alguma questão sobre as
normas de segurança das empresas de
solários, contacte o Departamento de
Saúde AMBIENTAL do seu município.

