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1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 

Protetor Solar para a pele, fator de proteção FPS

30, frasco plástico de 120ml com tampa flip-top,

proteção  UVA/UVB,  oil  free  (livre  de  óleos

minerais),produto  dermatologicamente  testado,

protegendo a pele  até  30 vezes mais  do que se

não  tivesse  sido  aplicado  contra  queimaduras

ocasionadas  pelas  radiações  UVA/UVB,

provenientes  do  sol  e  de  equipamentos.

Hipoalergênico,  resistente  a  água,  enriquecido

com vitamina E, PABA FREE (livre de parabenos

como  filtro  químico).  Registrado  na  ANVISA

como produto de uso profissional, validade de 2

anos após a fabricação

2. APROVADO PARA:

Proteger o trabalhador contra excesso de radiação UVA/UVB provenientes de trabalhos em áreas

externas (a céu aberto).

3. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO:

1. É um produto de proteção individual: não pode ser emprestado;

2. É um produto de segurança, não deve ter outro uso;

3. Você é responsável por seu equipamento;

4. Se você não cuida, ninguém cuidará por você.

4. IMPORTANTE

• Os  Equipamentos  de  Proteção  Individual  NÃO  devem  substituir  procedimentos  de

segurança e equipamentos de proteção coletiva. De acordo com a Norma Regulamentadora

nº 6 da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério da Economia:
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6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado

ao  risco,  em  perfeito  estado  de  conservação  e  funcionamento,  nas  seguintes
circunstâncias:

a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os
riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;

b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,
c) para atender a situações de emergência.

6.4  Atendidas  as  peculiaridades  de  cada  atividade  profissional,  e  observado  o
disposto  no  item  6.3,  o  empregador  deve  fornecer  aos  trabalhadores  os  EPI

adequados, de acordo com o disposto no ANEXO I da citada NR.

• Utilize o equipamento durante todo o tempo que estiver exposto ao risco.

5. UTILIZAÇÃO:

• O Protetor solar UVA/UVB age contra a ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e

UVB emitidas pelas radiações solares;

• O protetor com fator de proteção FPS igual a 30, por exemplo, protege a pele até 30 vezes

mais do que se o mesmo não tivesse sido aplicado, contra queimaduras provocadas pela

radiação;

• O protetor  solar  deve  ser  utilizado nas  atividades  em que  o  trabalhador  fica  exposto  à

radiação solar, ou seja, em áreas externas;

• O  protetor  tem  por  objetivo  evitar  problemas,  principalmente  durante  o  verão,  como

alergias, queimaduras, insolação, envelhecimento precoce e câncer de pele.

6. CUIDADOS E CONSERVAÇÃO:

• Armazenar a embalagem em locais frescos e longe do sol;

• Fechar a tampa após a aplicação.;

• Verificar a data de validade do protetor;

• Áreas sensíveis como rosto, lábios, orelha e cabeça, principalmente os calvos, necessitam de

um cuidado maior;

• Durante a exposição solar, não é aconselhável a utilização de produtos como perfumes ou

outros não específicos,  como descolorantes  para os pelos.  Eles  devem ser  evitados.  Em

geral,  promovem  queimaduras  e  podem  aumentar  os  casos  de  alergia,  além  de  não

protegerem contra os efeitos das radiações solares;
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• O mormaço também ocasiona queimaduras. A brisa, por oferecer uma sensação refrescante,

pode levar a pessoa a esquecer os efeitos nocivos do sol;

• A eficiência de um protetor solar está relacionada diretamente à sua utilização correta. Fique

atento às instruções da embalagem quanto ao tempo de reaplicação do produto, levando em

consideração fatores como a transpiração e o contato direto da pele com qualquer superfície

que propicie a remoção do produto;

• O protetor solar deve ser utilizado mesmo no período de inverno. Nesta estação a sensação

térmica diminui, mas as radiações que são nocivas à pele, principalmente a ultravioleta A e

B,  continuam presentes  ainda  que em uma intensidade  um pouco menor.  De um modo

geral ,todas as pessoas devem adotar a medida preventiva;

• Quando possível é permitido utilizar chapéus e roupas que protejam boa parte do corpo;

• Deve-se  respeitar  também  as  especificações  de  manuseio  e  validade  do  equipamento,

estipuladas pelo fabricante. 

7. PERIODICIDADE DE TROCA:

• Varia de acordo com o uso. Findo o produto, efetuar a troca.

8. INSPEÇÃO

• Verificar a data de validade do protetor e registrar em local de fácil visualização a fim de se

evitar utilizar o produto vencido. Caso isso ocorra, solicite a substituição do produto junto

ao SSH munido de CI de sua chefia.

CONTROLE DE REVISÕES

Rev. N° Data  Descrição da(s) Alteração(ões)

00 Março 2014 Emissão inicial do documento.

01 Março 2019 Modificação no layout do documento; inserção dos itens 3 e 4.

02 Março 2021 Modificação no layout do documento; revisão no texto; atualização do item 4.


