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1. HISTÓRICO 

 

Iniciada em 2012, na Farmácia Universitária da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), a Campanha Fotoeducação “Proteja a sua pele” foi organizada por professores e 

estudantes, de modo a atender a comunidade universitária e público em geral, levando 

informações sobre o uso correto de protetores solares e cuidados com a pele. A 

campanha foi realizada em três dias, durante o mês de novembro, incluindo treinamento 

dos estudantes, atendimento personalizado e panfletagem. Sendo assim, ao final da 

campanha foi possível realizar 1.250 atendimentos diretos e indiretos [1]. 

No período de 26 a 30 de novembro de 2013, como um evento de extensão 

realizado em pontos estratégicos das cidades, a Campanha de Fotoeducação "Quem se 

ama, protege sua pele" aconteceu de forma simultânea em duas cidades do país. Em 

Goiânia/GO, promovida pela Farmácia Universitária da UFG e em Teresina-PI, 

organizado pela Farmácia Escola da UFPI [1-3]. 

As edições das campanhas nacionais de fotoeducação ano 2015 e 2016 também 

foram um sucesso, apresentando a temática: “Orientações farmacêuticas na luta contra o 

câncer de pele”. No ano de 2015, tivemos o envolvimento de 58 instituições de nível 

superior (IES) participando efetivamente no evento e no ano 2016 tivemos um aumento 

de 35% das inscrições com 78 IES participantes. 

Além destas campanhas, durante os Encontros Nacionais de Farmácias 

Universitárias, foram sendo identificadas outras iniciativas isoladas de Farmácias 

Universitárias. Como reforço a importância, há o estudo realizado pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, que avaliou a utilização do protetor solar em 200 

voluntários no ano de 2010 [4]. Temos ainda, o envolvimento de entidades de classe 

que estimulam os profissionais farmacêuticos a orientarem seus pacientes sobre o tema 

[5]. 

A exposição ao sol de forma inadequada pode trazer inúmeros prejuízos à saúde, 

além de ser responsável pelo câncer de maior incidência no Brasil, o câncer de pele. 

Embora de elevada incidência, existe uma grande dificuldade, por parte da sociedade 

brasileira, em entender os danos causados pela exposição excessiva dos raios 

ultravioletas e que tipo de produto é mais adequado a sua pele ou sobre como os 

produtos devem ser aplicados.  
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Portanto, diante do sucesso das Campanhas de Fotoeducação anteriores e 

preocupados com os números alarmantes de câncer de pele no nosso país, o Fórum 

Nacional de Farmácias Universitárias promove, no ano de 2017 a Campanha Nacional 

de Fotoeducação “Orientações farmacêuticas na luta contra o câncer de pele”, 

envolvendo as Farmácias Universitárias do Brasil, com o objetivo de realizar 

intervenções junto à população para divulgar a maneira correta de utilização dos 

produtos para proteção solar, além de promover palestras informativas, distribuição de 

cartilhas e folders.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver uma campanha de responsabilidade social sobre fotoeducação, por 

meio da conscientização dos usuários das Farmácias Universitárias, comunidade 

universitária e público em geral quanto ao uso correto de protetores solares e cuidados 

com a pele para a proteção contra o câncer. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Recrutar a comunidade acadêmica para participar das atividades; 

● Alertar acerca dos riscos da exposição inadequada ao sol; 

● Exemplificar diferentes formas de proteção à radiação solar; 

● Esclarecer as diferenças entre os tipos de fotoprotetores; 

● Orientar à comunidade em geral a forma correta de aplicação de um protetor 

solar; 

● Distribuir à comunidade geral material didático (cartilha, folder, dentre outros). 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Casos de câncer de pele tem incidência frequente em todo o mundo, 

apresentando-se sob três principais formas: melanoma, carcinoma basocelular e 

carcinoma espinocelular (ou epidermoide). Os dois últimos são também conhecidos 

como câncer de pele não melanoma, sendo os mais frequentes. A exposição excessiva 

ao sol é o principal fator de risco para o surgimento dos cânceres de pele melanoma e 

não melanoma. 

Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) revelaram uma elevada 

estimativa de 80.850 casos novos de câncer de pele não melanoma, nos homens, e 

94.910 nas mulheres, no Brasil, em 2016. Segundo os resultados, esses valores 

corresponderam a um risco estimado de 81,66 casos novos a cada 100 mil homens e 

91,98a cada 100 mil mulheres. Quanto ao melanoma, a estimativa de letalidade foi 

elevada, porém sua incidência foi baixa (3.000 casos novos em homens e 2.670 em 

mulheres). O câncer de pele não melanoma é o primeiro mais incidente em homens nas 

Regiões Sul (138,75/100 mil), Centro-Oeste (114,71/100 mil) e Sudeste (92,86/100 

mil). Nas Regiões Nordeste (42,48/100 mil) e Norte (28,89/100 mil), encontram-se na 

segunda posição. Nas mulheres, é o mais frequente em quatro Regiões, com um risco 

estimado de 134,19/100 mil na Região Sudeste, 102,71/100 mil na Região Centro-

Oeste, 93,58/100 mil na Região Sul e 44,12/100 mil na Região Nordeste. Já na Região 

Norte (23,12/100 mil), ocupa a segunda posição [6].  

A exposição excessiva ao sol é o principal fator de risco do câncer de pele, em 

países tropicais, sendo o Brasil, o país que concentra o maior registro de câncer de pele 

no mundo [7-8]. 

Assim, Campanhas Fotoeducativas voltadas para a conscientização da 

população, quanto ao uso correto de protetores solares e cuidados da pele, promovem 

ações de prevenção primária altamente efetivas e de custo relativamente baixo para a 

prevenção do câncer de pele, inclusive dos melanomas. 
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4. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 

Cada Farmácia Universitária cadastrada no evento ou Curso de Farmácia deverá 

recrutar, até 30 de outubro de 2017, estudantes para participar da Campanha 

Fotoeducação. Os estudantes deverão estar obrigatoriamente matriculados no Curso de 

Farmácia da Instituição de Ensino Superior (IES) promotora do evento. O evento será 

realizado de forma simultânea e padronizada em todo o país, de acordo com os métodos 

e procedimentos descritos abaixo:  

4.1 Treinamento para os estudantes: os estudantes receberão treinamento de no mínimo 

2h, com orientações de como conscientizar a população sobre os riscos das radiações 

ultravioletas e uso correto de medidas fotoprotetoras, bem como instruções de como 

registrar os resultados do evento [9-12]. A comissão fotoeducação do FNFU irá enviar 

um modelo de apresentação padronizado para auxiliar no treinamento junto aos 

estudantes. 

4.2 Palestra “Radiação solar e seus efeitos na pele”: a palestra poderá ser realizada por 

professores da instituição ou profissionais da área convidados, fazendo uso de 

ferramentas como data-show, vídeo-aula, teatro ou qualquer outra estratégia 

educacional para atrair a comunidade ao evento.  

4.3 Distribuição de cartilha educativa - “FOTOPROTETORES: você usa 

corretamente?”[9]. 

4.4 Medidas fotoprotetoras: a educação em fotoproteção será baseada em um conjunto 

de ações de caráter educativo, seguindo as intervenções relacionadas abaixo:  

4.4.1 Protetores solares tópicos (creme, gel, spray) e produtos multifuncionais – 

orientações de rotulagem [10] 

4.4.2 Regra da colher de chá para o uso dos protetores solares e/ou da fita 

métrica (2mg/cm2) [12] 

4.4.3 Orientações sobre o risco × benefícios da fotoproteção 

4.4.4 Orientações sobre a fotoproteção mecânica 

4.4.5 Orientações sobre o horário de exposição ao sol. 
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4.5 Fotoeducação em mídias sociais: a Campanha Fotoeducação será divulgada em 

sites, facebook, instagram, rádio, dentre outros. 

4.6 Inserir uma metodologia ativa durante a realização do evento (games, teatro, quebra-

cabeça, roleta russa, etc). 

4.7 Registro da ação social: será registrado o número de visitantes por meio da 

frequência de atendimento. Todos os resultados obtidos durante o evento serão 

registrados utilizando, como recurso, instrumentos de vídeo e fotografia. 

 

5. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

 

27 de novembro a 09 de dezembro de 2017 – Horário: definido pela IES. 

6. LOCAL DE REALIZAÇÃO 

 

Campus de cada IES, escolas, shopping da cidade, praças, casa de idosos, creches, 

dentre outros.  

7. PÚBLICO ALVO 

 

Comunidade universitária e público em geral. 

8. CARGA HORÁRIA 

 

Carga horária total mínima: 10 horas (treinamento: 2 horas e atividade prática: 8 

horas) 

Carga horária total máxima: determinada pela IES 

9. NÚMERO DE VAGAS DE ALUNOS PARTICIPANTES 

 

Determinado pela IES. 

10. RELATÓRIO 

 

• Produzir relatório resumido da campanha e enviar ao email fnfu.contato@gmail.com.  
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No relatório a IES deverá descrever: 

- Resumo da campanha contendo de 50 a 300 palavras;  

- Descrição dos participantes (docentes, alunos e técnicos envolvidos); 

- A metodologia utilizada no treinamento e na ação (descrever a metodologia ativa 

utilizada); 

- Custos da campanha; 

- Resultados alcançados (com descrição do público-alvo, o número de atendimentos, 

fotografias com legendas); 

- Sugestões para a próxima campanha. 

 

11. RESULTADOS ESPERADOS 

 

• Estima-se neste evento atingir (mín.) 200 atendimentos/Farmácia Universitária; 

• Conscientizar a população quanto ao cuidado da pele; 

• Inserir o profissional farmacêutico no contexto da fotoeducação e orientação sobre 

fotoprotetores; 

• Divulgar o trabalho das diversas Farmácias Universitárias do país; 

• Produzir artigos relevantes para o crescimento da campanha (após publicação, enviar o 

aceite da revista ao email: fnfu.contato@gmail.com 
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12. MATERIAL NECESSÁRIO E PATROCÍNIO  

 

Material necessário/Farmácia 

Universitária 

Finalidade Patrocinador 

1 Banneres de lona  

1 Faixa 

Utilizado durante a 

atividade prática para 

a divulgação 

 

 

 

 

     A IES inscrita no 

evento terá total autonomia 

para firmar parceria com 

patrocinadores da região.    

É obrigatória, colocar no 

material de divulgação, a 

logomarca do Fórum 

Nacional de Farmácias 

Universitárias (FNFU). 

Lona e sombrinha Utilizado durante a 

atividade prática para 

a fotoproteção 

mecânica dos 

estudantes 

Água e frutas Bem-estar dos 

estudantes que estarão 

prestando o serviço 

Jaleco Padronização da 

apresentação 

profissional da 

campanha. 

Amostras de protetor solar Ter material para a 

demonstração da 

utilização correta. 

Cartilhas e folders orientativos 

impressos 

Material didático da 

campanha, cedido no 

formato digital pelo 

FNFU. 

 

13. CRONOGRAMA 

 

 01/09 a 29/09 – Programação da Campanha pela Coordenação do FNFU e 
Comissão de Fotoeducação do FNFU. 

 02/10 a 09/10 – Divulgação da campanha para as Farmácias Universitárias e 
Cursos de Farmácia. 

 09/10 a 18/10 – Inscrição das Farmácias Universitárias na Campanha de 

Fotoeducação através do formulário disponível no Site e Facebook.  

 25/10 – Confirmação da inscrição e envio do material para os inscritos. 

 27/10 a 15/11  – Recrutamento dos estudantes. 

 20/11 a 24/11 – Treinamento dos estudantes 

 27/11 a 09/12 – Realização da Campanha de Fotoeducação 

 30/11 a 15/12 - Envio do relatório da campanha através do formulário disponível 
no site e Facebook. 
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14. CERTIFICADOS  

 

Cada IES será responsável pelo cadastro do projeto “Campanha Nacional de 

Fotoeducação: “Orientações farmacêuticas na luta contra o câncer de pele” na Pró - 

Reitoria de Extensão ou equivalente da respectiva instituição e pela emissão e entrega 

dos certificados. 

O FNFU fornecerá o certificado à Farmácia Universitária ou IES que realizou a 

Campanha de Fotoeducação.  
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