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L’efecte negatiu del sol és el prin-
cipal factor de risc del càncer de 
pell. La intensitat d’aquest efecte 
nociu va en funció de diferents 
factors, però el perill existeix du-
rant tot l’any, segons recorda la 
doctora Alba Martínez Satorres, 
metgessa de família de la Societat 
Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitària (CAMFiC). 

De fet, el càncer de pell és un 
problema de salut i suposa més de 

la meitat de tots els càncers. En-
cara que per sort el melanoma no-
més és un 5% d’aquests, és el res-
ponsable de 600 morts anuals a 
Espanya, recorda la doctora Mar-
tínez. L’única mesura que pot in-
vertir aquesta tendència i garan-
tir-ne la supervivència de la per-
sona afectada és el tractament 
precoç.  Per això el paper del met-
ge de família és fonamental.  

L’atenció primària és la porta 

mitja hora abans d’exposar-se al sol 
i tornar-se-la a posar després de 
cada bany i cada dues hores.   

També és important prendre el 
sol durant les hores en què la radi-
ació és més suau: abans de les 12 
del migdia i després de les 5 de la 
tarda, i utilitzar cremes amb factor 
de protecció solar alt i resistents a 
l’aigua.  

És important també saber que els 
raigs del sol es reflecteixen  a la sor-
ra, l’aigua del mar, la neu i l’herba, 
i que, per tant, cal protegir-se enca-
ra que estiguem a l’ombra. La pro-
tecció amb roba, gorres, ulleres i 
para-sols és tant o més important 
que la crema, sobretot en infants. 

Respecte als filtres solars i els fac-
tors de protecció més indicats la 

El consum de determinats medicaments o l’apli-
cació d’un cosmètic o perfum poden ser factors 
causants de reaccions adverses a la pell, com ara 
hipersensibilitats, inflamacions o irritacions. “Hi ha 
diversos fàrmacs i determinats cosmètics que con-
tenen agents fotorreactius capaços d’induir reac-
cions de fototoxicitat si es pren el sol mentre es se-
gueix el tractament”, alerta Inmaculada Canterla, 
experta de Cosmeceutical Center. Els medicaments 
fotosensibilitzants són: anestèsics locals, anticon-
ceptius orals, antidepressius, antihistamínics, an-
tisèptics, benzodiacepines, i laxants o diürètics, en-
tre d’altres. A més, existeixen altres productes foto-

tòxics com alguns colorants, perfums, essències de 
llimona o de lavanda que poden arribar a produir 
reaccions adverses. 

L’assessorament d’experts sanitaris en tracta-
ments mèdics o de bellesa és important quan arri-
ba l’estiu perquè ens ajudarà a gaudir del sol d’una 
manera saludable i a revisar composicions, indica-
cions i tractaments per garantir la seva efectivitat 
sense que siguin perjudicials per a la pell. 

L’experta de Cosmeceutical recomana triar filtres 
no químics i inorgànics. També aconsella evitar pro-
tectors solar que continguin PABA en la seva for-
mulació perquè poden provocar al·lèrgies. 

d’entrada del pacient al sistema sa-
nitari i el metge de família, el que 
realitza un seguiment més longitu-
dinal del pacient. “Nosaltres hem 
de detectar, no només aquelles le-
sions sospitoses, sobretot hem 
d’educar sobre una forma saluda-
ble de prendre el sol”, remarca la 
doctora membre de CAMFiC. 

En aquest sentit, la doctora Alba 
Martínez recorda alguns aspectes 
importants a l’hora de prendre el 
sol, i evitar amb aquests bons hà-
bits posar en risc la nostra salut.  

La protecció solar no és cosa no-
més dels dies de platja, hem de 
mantenir la pell protegida cada dia. 
Cal posar-se la crema a casa, una 
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doctora explica que les persones de 
pell més blanca cal que es protegei-
xin més, han d’utilitzar crema amb 
factor de protecció 30-50+, i les per-
sones que es posen morenes amb 
facilitat, també han d’utilitzar foto-
protector.  

Els infants s’han de protegir en-
cara més, el 80% de la radiació so-
lar la rebem a la infància, quan la 
nostra pell és més sensible. Els me-
nors de 2 anys han de fer servir fil-
tres físics. Per sota dels 6 mesos no 
podem usar cremes, i els nadons no 
s’han d’exposar al sol.  En el cas de 
les dones embarassades han de 
protegir-se bé per evitar que els sur-
tin taques a la cara.  

A vegades l’exposició solar mo-
derada pot tenir beneficis, com és 
el cas de la vitamina D. Però sem-
pre fent una exposició curta, n’hi ha 
prou amb 10-15 minuts, i evitant les 

hores centrals del dia. Igualment, si 
es té alguna malaltia de la pell, cal 
preguntar al metge si li convé pren-
dre el sol.  

També cal recordar que els raigs 
UVA artificials també envelleixen i 
poden causar càncer de pell. I no 
oblidar que ens hem de protegir del 
sol també a l’hivern.

Una altra de les iniciatives que avui es posen en marza amb motiu 
del Dia de Prevenció del Càncer de Pell és la campanya de l’empre-
sa Sanofi Genzyme adreçada a persones que treballen a l’aire lliu-
re. Es titula “El càncer de pell treballa a ple sol” i l’objectiu és cons-
cienciar a la societat sobre els efectes danyosos de l’exposició con-
tinuada als raigs ultraviolats i de la relació entre determinades ocu-
pacions laborals i el càncer de pell no melanoma. Aquest tipus de 
tumor és el més freqüent en el món i arriben a diagnosticar-se cada 
any entre 2 i 3 milions de casos. Els professionals que treballen més 
del 75% de la seva jornada laboral sota el sol (pescadors, ramaders 
i agricultors, obrers de la construcció i esportistes) tenen un risc es-
pecialment alt de desenvolupar aquesta malaltia. Per aquest motiu 
avui es durà a terme una acció de detecció precoç amb dermatò-
legs  a la Confraria de Pescadors de Barcelona.
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