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Alterações nos hábitos de fotoexposição e
fotoproteção de pacientes após diagnóstico
de carcinoma basocelular
Changes in patients’ habits regarding exposure to the sun and 
photoprotection after basal cell carcinoma diagnosis

RESU MO
Introdução: o câncer da pele é o tipo mais comum de neoplasia nos seres humanos, e a
radiação ultravioleta é considerada sua principal causa. O carcinoma basocelular é a mais
frequente das neoplasias cutâneas, e a fotoproteção é sua medida preventiva mais impor-
tante. Ainda existe, todavia, certa resistência ao uso dos fotoprotetores pela população em
geral, e a literatura não relata se essa resistência nos pacientes com diagnóstico de carcino-
ma basocelular é diferente da que se observa na população em geral. 
Objetivos: avaliar se há mudanças nos hábitos de fotoproteção e fotoexposição após o
diagnóstico de carcinoma basocelular nos pacientes atendidos no Ambulatório de
Dermatologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 
Métodos: estudo transversal com 120 pacientes diagnosticados e tratados de carcinoma
basocelular que responderam a questionário referente aos hábitos de fotoproteção e
fotoexposição antes e depois do diagnóstico da doença. 
Resultados: dos 120 pacientes entrevistados, 73,3% referiram mudanças de fotoexposição
e fotoproteção após o diagnóstico de carcinoma basocelular. Entre os que negaram mudan-
ças de comportamento frente ao sol (26,7%), os principais motivos alegados foram o fato
de não temer novos tumores e o alto custo do protetor solar. 
Conclusões: o diagnóstico de CBC motivou a maioria dos pacientes a melhorar as medi-
das preventivas de proteção solar. Cerca de um terço da população estudada, porém, ainda
resiste a executá-las, alegando como causa principal o custo dos fotoprotetores. Assim, devem
ser programadas campanhas de conscientização sobre a importância das medidas fotoprote-
toras na prevenção do câncer de pele e visando à distribuição gratuita de protetores solares
na rede pública para a população em geral e, principalmente, os pacientes de alto risco.
Palavras-chave: neoplasias cutâneas; carcinoma basocelular; educação em saúde.

ABS TRACT
Introduction: Introduction: Skin cancer is the most common type of neoplasia in humans, with ultra-
violet radiation being considered the main cause. Basal cell carcinoma is the most frequent cutaneous
neoplasia, and photoprotection is seen as the most effective measure in its prevention. Nonetheless, there
is still some resistance to the use of sunscreens among the general population. There is also a lack of
reports in the literature on whether such resistance differs in patients with basal cell carcinoma.
Objectives: To evaluate whether there is change in habits regarding exposure to the sun and use of
sunscreen after diagnosis of basal cell carcinoma in patients treated at the Dermatology Outpatient
Clinic of Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (RS), Brazil.
Methods: A cross-sectional study was carried out with 120 patients diagnosed and treated for basal
cell carcinoma, who responded to a questionnaire regarding their sun exposure habits and use of pho-
toprotection methods before and after diagnosis.
Results: Of the 120 patients interviewed, 73.3% reported changes in their habits regarding expo-
sure to the sun and use of sunscreen after receiving a diagnosis of basal cell carcinoma. The main rea-
sons alleged by those who denied having changed their behavior towards sun exposure (26.7%),
were the lack of fear of new tumors, as well as the high cost of sunscreens.
Conclusions: A diagnosis of basal cell carcinoma motivates most patients to improve their use of
preventive measures regarding protection from the sun. Nonetheless, about a third of the studied
population still resisted such measures, the main reason cited being the high cost of sunscreens.
Therefore, awareness campaigns about the importance of using photoprotection methods to prevent
skin cancer must be implemented, and the development of programs aimed at making sunscreens
available to the general population – especially to high-risk patients – must be sought.
Keywords: skin neoplasms; carcinoma, basal cell; health education.

Autores:
Ana Paula Dornelles Manzoni1

Isadora Hoefel2

Magda Blessmann Weber3

1 Doutora; preceptora convidada do curso 
de especialização em dermatologia da 
Universidade Federal de Ciências da Saúde 
de Porto Alegre (UFCSPA) – Porto Alegre 
(RS), Brasil.

2 Médica residente do segundo ano do 
Serviço de Dermatologia da Universidade 
Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre (UFCSPA) – Porto Alegre (RS), Brasil.

3 Doutora; professora da Universidade 
Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre (UFCSPA) – Porto Alegre (RS), Brasil.

Correspondência para:
Dra. Magda Blessmann Weber 
Av. Neuza Goulart Brizola 495/301 
90460-230 - Porto Alegre - RS 
E-mail: mbw@terra.com.br

Data de recebimento: 15/11/2012
Data de aprovação: 05/03/2013

Trabalho realizado na Universidade Federal
de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCS-
PA) – Porto Alegre (RS), Brasil.

Conflitos de interesse: Nenhum
Suporte financeiro: Nenhum

RevSurgicalV5N1_RevistaSurgical&CosmeticDermatol  4/17/13  12:26 PM  Page 32



Surg Cosmet Dermatol 2013;5(1):326.

Fotoproteção e CBC 33

INTRODUÇÃO
O câncer da pele é o tipo mais comum dos tumores malig-

nos nos seres humanos, e sua incidência vem aumentando nos
últimos anos, tornando-se importante problema de saúde públi-
ca.1 A radiação ultravioleta (UV) é considerada a principal causa
dos tumores malignos cutâneos, e a fotoproteção, sua profilaxia
mais efetiva.1-3

O carcinoma basocelular (CBC) é a neoplasia cutânea mais
frequente, perfazendo cerca de 80% de sua frequência.4 A loca-
lização preferencial do CBC é em áreas fotoexpostas, principal-
mente os dois terços superiores da face. Seu crescimento é lento,
e raramente metastatiza; possui importante capacidade destruti-
va local, podendo invadir cartilagens e ossos. O diagnóstico do
CBC é geralmente clínico e deve ter confirmação histopatoló-
gica, em que se observa a presença de células basaloides dispos-
tas perifericamente em paliçada. Seu prognóstico é excelente,
com cura acima de 92%.5

Os fotoprotetores são considerados a principal profilaxia do
CBC. Eles devem ter proteção adequada contra a radiação ultra-
violeta dos tipos A e B, podendo ser químicos e/ou físicos.
Devem ser aplicados diariamente, pelo menos 30 minutos antes
da exposição solar e reaplicados a cada duas horas de exposição
contínua, ou após transpiração excessiva, mergulhos prolongados
e prática de atividade física.6 O fator de proteção solar (FPS) é
definido como a dose de energia UVB necessária para produzir
dose eritematosa mínima (DEM) na pele protegida, após a apli-
cação de 2mg/cm2 do produto, dividida pela energia UV. Assim,
um produto com FPS 15 deve permitir exposição ao sol 15
vezes maior, sem queimadura, do que a permitida a um indiví-
duo sem proteção, e esse é o fator mínimo de proteção reco-
mendado pela Agência Nacional de Vigilância em Saúde
(Anvisa), Em resolução de junho de 2012, a entidade redefiniu
algumas regras para garantir maior proteção aos usuários de
fotoprotetores: o valor mínimo do Fator de Proteção Solar (FPS)
aumentou de dois para seis, e a proteção contra os raios UVA
deve ser de no mínimo um terço do valor do FPS declarado.6

Estudos já demonstraram que o CBC possui impacto emo-
cional na vida e nas relações sociais de seus portadores.7,8 Sabe-se
também que ainda existe certa resistência à adesão ao uso dos foto-
protetores e a hábitos saudáveis de exposição ao sol na população
em geral, especialmente entre os adolescentes,9 que são intima-
mente influenciados pela postura e conhecimento de seus pais.10

Embora existam estudos avaliando os cuidados em relação ao
sol recomendados a pacientes com lesões cutâneas malignas ou
pré-malignas,11 a literatura não relata como se comporta a popu-
lação de pacientes após receber o diagnóstico de CBC. Assim, o
objetivo deste estudo foi avaliar se há mudanças nos hábitos de
fotoproteção e fotoexposição após o diagnóstico desse tumor.

MÉTODOS
Estudo transversal, realizado de julho de 2009 a dezembro

de 2010, com amostra de 120 pacientes diagnosticados com
CBC confirmado pela histologia, atendidos no Serviço de
Dermatologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de
Porto Alegre (UFCSPA)

Aos pacientes incluídos no estudo foi aplicado questioná-
rio de múltipla escolha contendo questões referentes aos hábi-
tos de fotoproteção e fotoexposição antes e depois do diagnós-
tico de CBC. Esse questionário foi elaborado e aplicado pelos
próprios autores.

A análise dos dados teve como abordagem inicial a estatísti-
ca descritiva com a distribuição de frequências simples e relativa,
média, desvio-padrão e amplitude para a idade. Para a compara-
ção das variáveis categóricas entre os dois momentos de avaliação
(dados pareados) foi utilizado o teste McNemar, e para as variá-
veis politômicas foi implementado o teste de McNemar Bowker.

Os dados receberam tratamento estatístico através do soft-
ware SPSS 19.0 Statistical Package to Social Sciences for
Windows - SPSS Inc., Chicago, IL, USA, 2011), sendo adotado,
para critérios de decisão, o nível de significância de 5%.

O estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética da UFCS-
PA, sob o número 314/07.

RESULTADOS
A população estudada foi composta por 61 mulheres

(50,8%) e 59 homens (49,2%); a média de idade foi de 60,2
(±14,2) anos, variando de 25 a 93 anos, e as maiores concentra-
ções etárias de pacientes foram entre 50 e 59 anos (30,0%), e de
60 a 69 anos (23,3%). Em relação ao sítio anatômico, o local
mais frequentemente acometido foi a face, em 67 pacientes
(55,8%), seguido pelo tronco, em 46 pacientes (38,3%).

O uso de fotoproteção diária antes do diagnóstico foi refe-
rido por 10% (n=12) dos pacientes investigados, e, após o diag-
nóstico, essa proporção aumentou para 64,2% (n=77), demons-
trando aumento estatisticamente significativo (p<0,001). Na
comparação do número de vezes por dia que o fotoprotetor era
utilizado, houve diferença antes e após o diagnóstico, porém sem
significância estatística (p=0,009). Quando questionados sobre o
uso de fotoprotetores durante a exposição solar recreativa (por
exemplo, praia, parques e piscinas), cerca de 35,8% (n=43) dos
pacientes relataram que faziam uso de fotoproteção antes do
diagnóstico de CBC e, desses, 25,6% (n=11) relataram repassar
o fotoprotetor a cada quatro horas. Após o diagnóstico foi cons-
tatado aumento significativo (p<0,001) do número de pacientes
que utilizam os fotoprotetores durante a exposição solar recrea-
tiva − 81,7% (n=98) − e, também, do número de vezes que o
produto era repassado durante o dia − 62,2% (n=61) tabela 1.

Considerando as informações referentes aos hábitos de
exposição solar antes e após o diagnóstico, observou-se melho-
ra significativa (p<0,001) quanto ao aumento do cuidado no
horário de fotoexposição (antes das 10h e após 16h). Antes do
diagnóstico de CBC 13,3% observavam esse cuidado, e, após,
49,2%. Quanto ao uso eventual dos fotoprotetores, não de
maneira regular e habitual, 39,2% (n=47) dos pacientes afirma-
ram que já os utilizavam antes do diagnóstico, tendo, após o
diagnóstico, essa proporção aumentado significativamente
(p<0,001) para 86,7% (n=104). Entre os que declararam prati-
cá-los, a proporção de uso também teve aumento significativo
de 46,8% (n=22) para 87,5% (n=91) (p<0,001) tabela 2.
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Os pacientes também foram indagados quanto ao fato de o
diagnóstico tê-los feito mudarem em relação aos cuidados com
o sol, e 73,3% (n=88) responderam que sim. Os motivos mais
citados foram o medo de novos tumores, 81,8% (n=72) e o
medo de recidivas, 14,7% (n=13). O grupo que declarou não ter
mudado seus cuidados com o sol após o diagnóstico, (26,7%)
justifica o fato como sendo consequência dos preços elevados do
protetor solar (28,1%), por não gostar de passar um produto gor-
duroso na pele (15,6%) e por preguiça de passá-lo (6,3%).

DISCUSSÃO
O diagnóstico de tumor maligno é fato que pode acarretar

impacto na vida dos pacientes. A presença de uma lesão de CBC
não vem acrescida, na maioria das vezes, do aumento de morta-
lidade, porém carrega a evidência de ser o tumor maligno mais
prevalente em todo o mundo, além do risco de novos tumores
e suas sequelas.12

Achado relevante e estatisticamente significativo do pre-
sente estudo foi a mudança de comportamento em relação ao
horário de exposição solar, já que 79,2% dos pacientes eram
indiferentes ao horário de exposição antes do diagnóstico, per-
centual que foi reduzido para 35% depois dele. Por outro lado,
a porcentagem de pacientes que antes do diagnóstico já apresen-
tava comportamento mais consciente, expondo-se ao sol em
horários de menor incidência de UVB aumentou de 13,3% para
49,2%, também com significância estatística. Apesar de mais
pacientes se exporem ao sol em horários adequados, essa ainda
é uma proporção baixa, pois menos da metade dos pacientes
apresenta tal conduta frente ao sol. Esses achados vão ao encon-
tro dos dados levantados por Vitor et al., que entrevistaram alea-
toriamente 600 pessoas frequentadoras de duas praias do litoral

do Rio Grande do Sul, 82,5% delas em horário impróprio, entre
9h e 16h.13 Vale ressaltar que mesmo os pacientes que relataram
hábitos de exposição solar em horários adequados e usavam pro-
tetor solar apresentaram casos de CBC. Essa ocorrêmcia pode
ser secundária à má utilização dos protetores solares ou produ-
tos de qualidade questionável, levando assim a uma equivocada
sensação de proteção.14,15 Além disso, o CBC está vinculado tam-
bém a fatores genéticos e ambientais.16-18

Perguntada se houve mudanças nos hábitos de fotoprote-
ção e fotoexposição a maioria dos pacientes (73,8%) respondeu
afirmativamente. Fato curioso, porém, quase um terço (26,2%)
relutou em aderir a essa medida preventiva, alegando como
principal motivo foi o alto custo dos protetores solares (28,1%).
Sabemos que o uso adequado de fotoproteção, com a reaplica-
ção recomendada, demanda quantidades significativas do produ-
to, acarretando custo expressivo.2,19 Além disso, os filtros solares
são classificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) como produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfu-
maria e, assim, acrescidos de elevada tributação e sem distribui-
ção gratuita obrigatória nos postos de saúde.20 Dessa forma, o
uso continuado dos protetores solares torna-se inacessível para
grande parte da população. Cerca de 15% dos pacientes referi-
ram não utilizar os fotoprotetores devido a seu caráter gorduro-
so, o que nos remete à importância da questão cosmética para a
aderência a essa medida preventiva.21 Chamou negativamente a
atenção dos autores o fato de aproximadamente 18 pacientes
justificarem a não aderência à fotoproteção com afirmações do
tipo “não temer ter novos tumores de pele”, o que talvez
demonstre o desconhecimento do grau de influência que a
exposição ao sol tem na gênese desse tumor e um processo de
negação diante do diagnóstico.

TABELA 1: Distribuição absoluta e relativa dos hábitos de exposição solar e hábitos do uso de protetor solar, segundo as avaliações antes e 
depois do tratamento

Características Avaliação  Diagnóstico

Antes Depois valorp

n % n %
1. Fotoproteção diária <0,001£

a. Não 108 90 43 35,8
b. Sim 12 10 77 64,2

1.1 Número de vezes que utiliza ao dia 0,009φ

a. 1x ao dia 9 75 38 49,4
b. 2x ao dia 3 25 30 39
c. 3x ao dia –  9 11,7

2. Exposição solar recreativa <0,001£
a. Não 77 64,2 22 18,3
b. Sim 43 35,8 98 81,7

2.1 Uso do fotoprotetor 4/4 horas <0,001£
a. Sim 11 25,6 61 62,2
b. Não 32 74,4 37 37,8

φ Teste Exato de Fisher; £: Teste Qui quadrado de Pearson com correção de continuidade.
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Verificou-se aqui que os hábitos de exposição solar e foto-
proteção mudaram após o diagnóstico de CBC, resultados que
têm sido encontrados também em outros trabalhos atuais sobre
fotoexposição. Em estudo realizado entre 1994 e 1995, Bakos et
al. demonstraram que 36,9% dos universitários entrevistados uti-
lizavam filtro solar. Em 2001, Costa et al. mostraram aumento
dessa proporção para 85,2%. Além desses, estudo canadense tam-
bém encontrou aumento significativo de fotoproteção em 50
pacientes com lesões cutâneas malignas ou pré-malignas.11

CONCLUSÕES
Nossos resultados demonstram que o diagnóstico pessoal

de CBC acarreta conscientização dos pacientes acometidos,
aumentando o uso de fotoproteção na maioria deles. Entretanto,
campanhas de alerta sobre neoplasias de pele e os métodos de
prevenção dessa doença devem ser incentivadas cada vez mais,
visto que já se demonstrou associação positiva entre educação
continuada e hábitos de fotoproteção.22,10 Além disso, deve ser
facilitado o acesso a fotoprotetores, com menor taxação de
impostos e distribuição gratuita em postos de saúde, dada a sua
importância na profilaxia de câncer de pele. ●

TABELA 2: Distribuição absoluta e relativa dos hábitos de exposição solar e hábitos do uso de protetor solar, segundo as avaliações antes 
e depois do diagnóstico

Características Avaliação  Diagnóstico

Antes Depois valorp

n % n %
1. Horário de exposição solar <0,001ɸ

a. Antes das 10h e depois das 16h. 16 13,3 59 49,2
b. Entre 10h e 16 h 7 5,8 1 0,8
c. Indiferente ao horário de exposição 95 79,2 42 35
d. Não se expunha ao sol 2 1,7 18 15

2. Uso de protetor solar <0,001£
a. Não 73 60,8 16 13,3
b. Sim 4 39,2 104 86,7

2.1. Uso de protetores solares <0,001£
a. Sim 22 46,8 91 87,5
b. Não 25 53,2 13 12,5

2.2. Uso de proteção física (ex. chapéu, camiseta) 0,747£
a. Sim 31 66 61 58,7
b. Não 16 34 43 41,3

φ Teste Exato de Fisher; £: Teste Qui quadrado de Pearson com correção de continuidade.
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