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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 [2,3]. 

As edições das campanhas nacionais de fotoeducação ano 2015 a 2017 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), no ano 2016 tivemos 78 IES participantes e no ano 2017, 41 IES 

privadas e públicas do curso de farmácia se inscreveram na referida campanha. A figura 

1 confirma o registro da Campanha Nacional de Fotoeducação 2016.  

Figura 1: Campanha Nacional de Fotoeducação 2016 
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Diante do sucesso das Campanhas de Fotoeducação anteriores e interessados em 

promover a responsabilidade social na temática fotoproteção, o FNFU promove às 

Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras uma nova proposta de Campanha 

Nacional de Fotoeducação elaborada pela Comissão Fotoeducação. A temática da 

campanha 2018 “Fotoproteção clínica: cuidado farmacêutico no uso do protetor solar” 

tem o objetivo de cuidar da pele e orientar os usuários quanto ao uso correto de 

protetores solares; além de capacitar futuros profissionais farmacêuticos para a 

articulação entre conhecimentos, atitudes e comportamentos, com ênfase nas 

habilidades cognitivas, comunicativas e criativas. Para tanto, o presente projeto de 

extensão apresenta uma proposta inovadora, onde associa o cuidado farmacêutico 

através da clínica estética com o conhecimento tecnológico de fotoprotetores, esperando 

atender um mínimo de 50.000 habitantes diretos em todo o País por meio de 

consultórios farmacêuticos fixos e/ou móveis, palestras informativas, distribuição de 

folders e metodologias lúdicas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Promover uma campanha de responsabilidade social sobre fotoeducação, por 

meio da conscientização dos usuários das Farmácias Universitárias, comunidade 

universitária e público em geral quanto ao cuidado da pele e ao uso correto de protetores 

solares. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Recrutar a comunidade acadêmica para participar das atividades; 

● Realizar o treinamento, utilizando como recursos didáticos a apostila de 

fotoproteção, slides e metodologias ativas de ensino. 

● Introduzir a clínica farmacêutica, contemplando a saúde estética; 

● Promover um cenário clínico farmacêutico fixo e/ou móvel; 

● Propor o acompanhamento do indivíduo, verificando suas necessidades por meio 

da anamnese farmacêutica e registro das informações referentes à temática da 

campanha, considerando o contexto de vida e a integridade do indivíduo. 

● Beneficiar a sociedade quanto ao cuidado farmacêutico, conduzindo-os ao 

reconhecimento da profissão farmacêutica. 

● Distribuir à comunidade geral material didático (ex. folder, dentre outros). 

● Incentivar o trabalho multidisciplinar entre os professores da Instituição de 

Ensino Superior (IES); 

● Integrar as ações entre as Instituições de Ensino Superior (IES) com curso de 

Farmácia, inscritas no referido projeto promovido pelo FNFU. 
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3. JUSTIFICATIVA  

 

Campanhas de promoção à saúde tem a importante missão de disseminar 

informações relevantes à sociedade, promovendo uma conscientização sobre os hábitos 

e procedimentos de vida saudável. A Campanha Nacional de Fotoeducação 2018 se 

preocupa com a qualidade de vida da população, orientando quanto ao risco da 

exposição excessiva ao sol e disponibilizando à comunidade o serviço farmacêutico 

clínico de qualidade. A proposta de ação extensionista justifica-se pela sua relevância 

social quanto aos inúmeros prejuízos à saúde acarretados pela exposição da população 

ao sol de forma inadequada [4-9]. 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, além da alta incidência de 

fotoenvelhecimento precoce. Embora a incidência de danos na pele seja elevada, existe 

uma grande dificuldade, por parte da sociedade brasileira, em entender os agravos 

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[10-11]. O 

farmacêutico contemporâneo tem por obrigação atuar no cuidado direto, redefinindo sua 

prática a partir das necessidades dos pacientes [12-13]. 

Assim, Campanhas Fotoeducativas voltadas para a conscientização da 

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

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

prevenção das alterações do estado de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campanha Nacional de Fotoeducação/2018 

Fotoproteção clínica: cuidado farmacêutico no uso do protetor solar 

7 
 

4. METODOLOGIA DA CAMPANHA 

 

Cada Farmácia Universitária cadastrada no evento ou Curso de Farmácia deverá 

recrutar, até 09 de novembro de 2018, 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 

 4.1.1 CARGA HORÁRIA MÍNIMA E MÁXIMA 

Mínima: 10h 

Máxima: determinada pela IES; 

 4.1.2 CONTEÚDO DO TREINAMENTO 

A Comissão Fotoeduação irá conceder às IES uma apostila e um slide para 

auxiliar no treinamento. A metodologia de ensino fica sob responsabilidade da IES. 

Apostila 

   Noções sobre radiação solar e seus efeitos na pele 

   Importância da utilização do fotoprotetor 

   Uso correto de medidas fotoprotetoras 

   Orientações de rotulagem dos protetores solares tópicos (creme, 

gel, spray) e produtos multifuncionais 

 Slide 

   Conduta do farmacêutico 

   Avaliação clínica (anamnese) 

   Avaliação dos rótulos dos protetores solares 

   Casos clínicos × prescrição farmacêutica (indicação do protetor 

solar conforme a necessidade do usuário) 
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4.2 Divulgação da Campanha Fotoeducação em mídias sociais 

Divulgar nas mídias sociais todos os momentos da campanha.  

Mídias sociais: site da IES, facebook, instagram, rádio, dentre outros 

4.3 Ação junto à comunidade 

A educação em fotoproteção será baseada em um conjunto de ações de caráter 

educativo, seguindo as intervenções relacionadas abaixo:  

4.3.1 Orientações gerais sobre fotoproteção  

4.3.2 Regra da fita métrica (2mg/cm
2
) 

4.3.3 Avaliação clínica, utilizando o formulário da anamnese. 

Anamnese 

A Comissão Fotoeduação irá conceder às IES um formulário de anamnese para 

auxiliar na ação com o seguinte conteúdo: 

  Biotipo cutâneo 

  Queixa de desequilíbrios metabólicos 

  Hidratação da pele 

  Óstios (poros) 

  Espessura e textura pele 

  Fotoenvelhecimento 

  Presença e intensidade de rugas 

  Fototipo – reatividade à luz ultravioleta (escala fitzpatrick) 

  Noções de exposição e proteção solar 

4.3.4. Prescrição farmacêutica, indicando o protetor solar específico ao usuário 

4.3.5 Metodologia lúdica (games, teatro, quebra-cabeça, roleta russa, etc) 

4.4 Registro da ação social 

Todos os resultados obtidos durante o evento deverão ser registrados utilizando, como 

recurso, instrumentos de vídeo, fotografia, formulário de anamnese, entre outros (item 

10 deste projeto).  
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5. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO 

 

12 de novembro a 08 de dezembro de 2018 – 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/atividade prática) 

Carga horária total máxima: determinada pela IES 

9. NÚMERO DE VAGAS DE ALUNOS PARTICIPANTES 

 

Determinado pela IES. 

10. RELATÓRIO 

 

A coordenação do FNFU irá disponibilizar no site 

http://www.ufjf.br/fnfu/acoes/campanha-nacional-de-fotoeducacao/ um formulário 

(Google Forms) para facilitar a consolidação dos resultados da Campanha Nacional de 

Fotoeducação. 

O formulário será disponibilizado a partir do dia 17 de dezembro de 2018, contendo 

as seguintes informações: 

● Identificação da Instituição; 

● Indicadores 

 - Número de participantes (docentes e discentes); 

 - Estimativa do número de população atingida; 

 - Carga horária da campanha; 
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 - Material educativo; 

 - Metodologia ativa adotada; 

 - Patrocínio; 

 - Tipo de divulgação;  

 - Dificuldades de execução. 

● Impressões 

 - Dúvidas da comunidade; 

 - Visão e experiência da campanha; 

 - Sugestões de melhoramento. 

 - Fotos 
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11. RESULTADOS ESPERADOS 

 

• Estima-se neste evento atingir (mínimo) 500 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. 

 

12. MATERIAL NECESSÁRIO E PATROCÍNIO  

 

Material necessário/Farmácia 

Universitária 

Finalidade Patrocinador 

Faixa e/ou banner de 

identificação da campanha, 

constando a temática da 

campanha, a logo do fórum 

(FNFU), a logo da instituição 

e/ou parceiros 

Utilizado durante a 

atividade prática para 

a divulgação 

 

 

 

 

À DEFINIR 

 

Consultório farmacêutico fixo 

e/ou móvel, contendo cadeiras 

de atendimento (máx. 3) e de 

espera (mín. 10). Mesa, Lona e 

sombrinha (mín. 1 cada item) 

Utilizado durante a 

atividade prática para 

a fotoproteção 

mecânica dos 

estudantes 

Água Bem-estar dos 

estudantes que estarão 

prestando o serviço 

EPIs e equipamentos utilizados 

na clínica farmacêutica (jaleco, 

máscara, luva, sapato fechado, 

Lâmpada de Wood (opcional), 

mini lupa (opcional) etc) 

Padronização da 

apresentação 

profissional da 

campanha. 

Amostras de protetor solar 

(opcional) 

Material para a 

demonstração da 

utilização correta. 

Folders, cartilhas e/ou 

orientativos impressos 

Material didático da 

campanha, cedido no 

formato digital pelo 

FNFU. 

 

mailto:fnfu.contato@gmail.com
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13. CRONOGRAMA 

 

 01/04 a 01/05  Elaboração do projeto sob responsabilidade da Comissão 

Fotoeducação. 

 02/05 a 16/05  Aprovação do projeto pela Coordenação do FNFU. 

 17/05 a 26/10  Solicitação de patrocínio.  

 11/06 a 14/06  Divulgação da campanha para as Farmácias Universitárias 

e Cursos de Farmácia. 

 02/07 a 26/10  Inscrição das Farmácias Universitárias na Campanha de 

Fotoeducação através do formulário disponível no Site 

(http://www.ufjf.br/fnfu/acoes/campanha-nacional-de-fotoeducacao/).  

 Até 05/11  Confirmação da inscrição e envio do material para os 

inscritos. 

 05/11 a 09/11  Recrutamento dos estudantes. 

 12/11 a 16/11  Treinamento dos estudantes 

 19/11 a 08/12  Realização da Campanha de Fotoeducação 

 10/12 a 21/12  Envio do relatório da campanha através do formulário 

disponível no site. 



14. CERTIFICADOS  

 

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

Fotoeducação: “Fotoproteção clínica: cuidado farmacêutico no uso do protetor solar” 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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