
Título d o p ainel p ost erior 

Como escolher o Protetor 

Solar? 

Idade 

 Não devem ser utilizados filtros em 

crianças com idade inferior a 6 

meses.  

 Entre os 6 meses e os 3 anos 

deve evitar-se o uso de protetores 

contendo filtros químicos (pelo ris-

co de alergias) e privilegiar os pro-

tetores contendo, exclusivamen-

te, filtros físicos — formam uma 

espessa camada branca sobre a 

pele. 

 Entre os 3 e os 10 anos —

escolher Protetor Solar com filtros 

químicos específico para crian-

ças. 

 

Fator de Proteção Adequado 

 O índice de proteção adequado a 

crianças deve ser superior a 30, 

idealmente 50+, nas áreas mais 

expostas. 

 Deve constar no rótulo que tem 

ampla proteção contra os raios 

ultravioleta UVA e UVB. 

ATENÇÃO! 

As medidas de proteção solar devem 

ser aplicadas SEMPRE! 
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Proteção 
Solar 

...para crianças 



 Não exponha diretamente ao sol crian-

ças com menos de 1 ano;  

 A exposição solar deve ser gradual e 

progressiva; 

 Evitar a exposição solar dire-

ta entre as 11 e as 17 horas; 

 Usar chapéu de 

abas largas, t-shirt/

camisa/calças de cor 

clara e óculos de sol; 

 Manter a criança na som-

bra, sob o guarda-

sol; 

 Aplicar protetor solar de fator 30 ou 

superior, específico para 

crianças, 15 a 30 minu-

tos antes da exposição ao 

sol; 

 Renovar a aplicação do protetor solar 

de 2 em 2 horas ou após o banho; 

A pele do seu filho é bastante mais 

frágil do que a sua e não tem as 

mesmas defesas, por ser imatura.  

No campo ou na praia, em passeio 

ou no jardim a brincar, o seu filho 

está em média 2 a 3 vezes mais 

exposto ao sol que um adulto. 

80% da exposição solar é feita 

antes dos 18 anos! É neste perío-

do que a pele regista todos os danos 

a que é submetida, por intermédio 

dos raios UV: 

 Queimaduras solares 

 Envelhecimento da pele 

 Cancro da Pele  

 Doenças dos olhos (ex. cataratas) 

 Diminuição das defesas 

 

 

 

 

Todos os cuidados são poucos e 

a prevenção deve ser contínua e 

o mais eficaz possível.  

 Aplique o protetor em todos os 

locais não protegidos, não esque-

cendo a face, o pescoço, as orelhas 

e os lábios; 

 Nos dias ventosos ou de 

céu nublado mantenha os 

mesmo cuidados; 

 Aumente o consumo de água e fru-

tas frescas. 
 

 

 

 

 

 

ENSINE OS SEUS FILHOS 

 

* Quando a sombra é maior que os 

objetos é SEGURO brincar ao sol; 

* Quando a sombra é igual aos obje-

tos é ARRISCADO brincar ao sol; 

* Quando a sombra é menor que os 

objetos é PERIGOSO brincar ao sol. 

Proteger as crianças: 

para quê? 
Cuidados Gerais a reter!! 


