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RESUMO 
 
 
A incidência dos raios ultravioletas pode causar muitos prejuízos ao ser humano, 
sendo o câncer de pele e o fotoenvelhecimento os mais estudados. Os raios 
ultravioletas facilitam as mutações gênicas e fazem efeito supressor no sistema 
imune cutâneo. O uso de fotoprotetores como forma imediata de proteção tem sido 
muito discutida na literatura, sendo sugerido para o cuidado de todas as neoplasias 
da pele. Fatores intrínsecos influenciam na existência desses ou não, mas a 
localização geográfica e alguns cuidados como o uso de protetor solar e o horário 
adequado para receber a incidência dos raios solares contribuem diretamente na 
presença ou não do câncer e fotoenvelhecimento. O profissional capacitado tem 
papel fundamental na orientação da população quanto a escolha do melhor protetor 
solar, observando o fator de proteção, informando o uso correto e os demais 
cuidados que devem ser tomados afim de evitar uma exposição excessiva aos raios 
solares. Objetivos: Descrever a relação entre o uso correto do protetor solar na 
prevenção do câncer de pele e fotoenvelhecimento ocasionados pela incidência dos raios 
ultravioletas, bem como caracterizar a radiação ultravioleta,evidenciar as causas do câncer de 
pele melanoma e não melanoma, além do fotoenvelhecimento e demonstrar os benefícios 
do uso do protetor solar. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa exploratória de 
revisão bibliográfica. Essa busca literária foi criteriosa, foram selecionados 51 
documentos, cujo critério de inclusão foi assuntos relacionados ao tema.  
 
Palavras-Chave: câncer de pele, raios, fotoenvelhecimento, protetor solar. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O sol é uma das principais fontes de energia, sendo essencial para a 

sobrevivência humana na terra, pois participa de inúmeros ciclos biológicos de forma 

direta ou indiretamente. Nos raios solares se encontra as radiações ultravioletas 

(UV) e infravermelhas1. 

As radiações solares UV podem ser subdividas em UVA, UVB e UVC. As 

subdivisões são caracterizadas de acordo com os danos causados em relaçao ao 

seu comprimento de onda. A radiação UVA apresenta o maior comprimento de onda, 

alcançando a parte mais profunda da pele o que resulta no fotoenvelhecimento 

precoce devido à liberação de radicais livres. A radiação UVB tem um poder de 

alcance com o seu comprimento de onda na epiderme, causando eritemas, já a 

radiação UVC, tem o comprimento de onda mais curto, normalmente a camada de 

ozônio absorve toda a sua extensão2. 

O câncer de pele atualmente é uma das maiores neoplasias apresentadas 

no Brasil, sendo dividido entre câncer do tipo melanoma e não melanoma. A 

incidência do câncer de pele pode variar de acordo com vários fatores como a 

exposição solar, cor da pele, residência em países tropicais, idade avançada e 

fatores genéticos3. 

A atuação da radiação ultravioleta na indução ao câncer de pele pode ser 

subdivida em dois tipos: pela exposição intermitente, acredita-se que este é o caso do 

melanoma ou pela exposição contínua aos raios ultravioletas, sendo este o caso do 

câncer de pele não melanoma que é o tipo mais comum de câncer de pele atualmente. 

Outro fator causal da exposição diária de radiação ultravioleta é o 

fotoenvelhecimento, que provoca a aceleração do envelhecimento natural 

programado das células4,3. 

A exposição ao sol não pode e nem deve ser evitada, já que ele é de 

extrema importância para a vida humana, devido a isso torna-se essencial a 

prevenção eficaz contra o câncer de pele e o fotoenvelhecimento, tendo medidas 

protetoras como evitar horários de alta radiação, utilizar roupas e objetos como 

chapéus e óculos de sol, assim como o uso diário de protetor solar5. 
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O protetor solar apresenta como benefício a proteção da pele contra os 

raios ultravioletas e o seu uso correto é uma das principais medidas para a 

minimização das alterações causadas  pela radiação solar6. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.2. Objetivo Geral 
 

Descrever a utilização do protetor solar na prevenção do câncer de pele e 

fotoenvelhecimento ocasionados pela incidência dos raios ultravioletas. 

 

2.1. Objetivos Específicos 
 

Descrever sobre as radiações ultravioleta; 

Evidenciar as causas do câncer de pele melanoma e não melanoma, além 

do fotoenvelhecimento; 

Relacionar a incidência do câncer de pele e do fotoenvelhecimento com a 

falta da utilização e uso errôneo do protetor solar; 

Demonstrar os benefícios do uso do protetor solar; 

Citar a influência da utilização do protetor solar na síntese de vitamina D. 

Associar o uso do protetor ao tratamento estético. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

3.1. Radiação solar 
 

A pele é considerada o órgão mais amplo do corpo humano, atua como 

uma barreira de defesa, por revestir toda superfície corporal. Devido suas 

propriedades físicas, químicas e biológicas apresenta diversas funções como 

proteção do corpo contra o meio externo, radiação ultravioleta, perda de líquidos e 

invasão de microrganismos7,8.  

A queimadura solar caracteriza-se como uma reação inflamatória intensa 

resultante da exposição frequente à luz solar indicando uma dose elevada de 

radiação UV. As causas mais frequentes associadas à queimadura solar são: sexo 

masculino, cor de pele branca, história familiar de câncer cutâneo e alto nível 

socioeconômico9. 

São distintas as formas em que nosso corpo reage à incidência das 

radiações UV. Tais reações vão desde o estímulo de geração de melanina, até leves 

queimaduras e mutações no DNA cuja ocorrência é mais constante nos últimos anos. 

Os raios UV podem também atingir o sistema imunológico causando uma mutação 

na ação e distribuição das células responsáveis pela resposta imune do indivíduo1,10. 

As radiações (UV) A, B e C (Figura 1) são consideradas como as 

principais causadoras de câncer de pele, no entanto, existem outros fatores que 

indicam riscos para a propagação do câncer de pele, como: exposição desprotegida 

cumulativa ao sol ou intensas queimaduras. Esses fatores ocorrem geralmente nas 

primeiras décadas de vida das pessoas11. 
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Figura 1:   Radiação ultravioleta e sua incidëncia nas camadas da pele. 

 
Fonte: Cursi, 201912. 
 

As radiações UVA são as responsáveis por ocasionar o bronzeamento 

direto, o fotoenvelhecimento e incentivar a produção de radicais livres através 

melanogênese. Os raios UVA aprofundam-se mais na pele até atingir a derme, 

gerando sua pigmentação por intermédio da fabricação de melanina pelos 

melanócitos, além de promoverem a foto sensibilidade ocular, dentre outros danos à 

saúde13,14. 

A radiação UVA ainda é subclassificada em UVA– I (340 a 400 nm) e 

UVA–II (315 a 340 nm) (Figura 2). A radiação UVA–I possui alta eficiência na 

penetração da pele, com elevado potencial para gerar prejuízos na estrutura do DNA 

e compelir ao câncer cutâneo. A radiação UVA–II é semelhante à radiação UVB e sua 

superexposição pode ocasionar eritema, câncer de pele e afetar o sistema 

imunológico13. 

A radiação UVA possui uma menor relevância na quantidade energética, 

devido ao seu comprimento de onda ser considerado maior, por este motivo os 

eritemas causados na pele são menores comparando-se aos UVB. Essa 

peculiaridade faz com que ela alcance com maior facilidade a derme, produzindo 

pigmentação da pele e por conseguinte, o efeito de bronzeado pelo escurecimento 

da melanina em um processo de foto oxidação da leucomelanina15. 
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FIGURA 2: A incidência da radiação ultravioleta de acordo com os seus tipos - UVA, UVB, UVC. 

 
Fonte: Unisul, 201515. 

 

Já a radiação UVB penetra apenas na epiderme e possui como função a 

síntese natural da vitamina D3, essa primordial para a absorção de cálcio na 

estrutura óssea. Entretanto, a radiação UVB, é responsável também por provocar 

algumas lesões crônicas na pele, como por exemplo, eritema, edema, 

escurecimento do pigmento, espessamento da derme e epiderme, catarata, 

supressão no sistema imunológico e mutações gênicas que levam ao câncer de 

pele13,16. 

A radiação UVC possui um menor comprimento de onda, mas ocasiona 

efeitos carcinogênicos e mutagênicos. No entanto, ela é absorvida pela camada de 

ozônio e pelo oxigênio, antes mesmo de se aproximar da superfície da terra, porém 

com alterações ambientais, isto é, os buracos formados na camada de ozônio, 

favorece a entrada dessa radiação em algumas localidades, provocando assim uma 

incidência mais elevada de queimaduras solares e o câncer de pele13,17. 

O Quadro 1 apresenta o comprimento das faixas ultravioletas UVA, UVB e 

UVC e suas respectivas características. 
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Quadro 1. Características das faixas ultravioletas. 
Nome Intervalo (nm) Cacterísticas 
UVC 100-280 Completamente absorvida pelo O2 e O3 estratosférico, 

portanto, não atinge a superfície terrestre. É utilizada na 
esterilização de água e materiais cirúrgicos. 

UVB 280-320 Fortemente absorvida pelo O3 estratosférico. Responsável 
pela produção de vitamina D3 no organismo. 

UVA 320-400 Sofre pouca absorção pelo O3 estratosférico. O excesso de 
exposição pode causar queimadura e, em longo prazo, causa 
o envelhecimento precoce 

Fonte: Adaptado de Oliveira, 201418. 

 

3.2. Câncer de pele 
 

O câncer de pele é o tipo de câncer com maior incidência no Brasil, 

correspondendo a 25% de todos os tumores malignos registrados. Dentre as 

diferentes linhagens que esse tipo de câncer apresenta, duas delas possuem maior 

prevalência: câncer de pele não melanoma (CPNM) e o melanoma (MC). O MC é o 

mais grave, mas menos frequente (apenas 4% dos pacientes apresenta) e se tratado 

nas fases iniciais é curável, mas sem tratamento pode sofrer metástase levando a 

óbito. Já o CPNM é bastante frequente, corresponde a 95% dos diagnósticos, é um 

tumor de crescimento lento e bom prognóstico, podendo ser classificado em 

carcinoma basocelular (CBC) e carcinoma espinocelular (CEC)19,20. 

Um dos fatores que influenciam o elevado índice de câncer de pele no 

Brasil é a sua localização geográfica que apresenta alta incidência de raios solares. 

Somado a isto, temos a falta de inclusão de ações demostrando os benefícios de 

proteção ao sol e o número expressivo da população que trabalha ou tem momentos 

de lazer em espações abertos19,21, 22. 

Estima-se que no ano de 2020, a quantidade de casos de câncer de pele 

em todo o mundo atingirá a marca de 15 milhões. Esse elevado número representa 

um grande impacto tanto nos cofres públicos, em políticas públicas de saúde, quanto 

no comprometimento da qualidade de vida da população22. 

Estudos demonstram a relação entre a incidência do câncer de pele e os 

raios ultravioletas, mesmo outros fatores como tipo de pele e histórico familiar 

podendo influenciar na incidência ou não do câncer, a exposição solar em excesso e 

sem os devidos cuidados continua sendo o principal fator de risco19. 



 

15 
 

Em 1975 o médico norte americano Thomas B. Fitzpatrick, desenvolveu 

uma classificação (Quadro 2) para os fototipos de pele, dividindo-os em seis 

variantes. Para isso é observado a coloração natural da pele (fator genético) e a 

facilidade da pessoa se bronzear com a exposição aos raios solares (fator 

facultativo) levando em consideração a sensibilidade e o vermelhidão. Pessoas com 

pele clara, fototipos I e II, têm mais risco de desenvolver câncer de pele devido a 

facilidade em ocorrer queimaduras após exposição solar. Esse risco decai em 

pessoas negras e de fototipos mais altos, mas o câncer ainda sim pode se 

desenvolver, mesmo que mais raramente23, 24. 

 
Quadro 2. Classificação dos fototipos de pele de acordo com Fitzpatrick. 

 Descrição Sensibilidade ao sol 
I Pele clara, cabelos claros a ruivos, com 

facilidade de queimadura e dificuldade de 
bronzeamento. 

Muito sensível 

II Pele   clara,   cabelos   e   olhos   claros,   com   
facilidade   de queimadura e facilidade de 
bronzeamento de forma moderada. 

Sensível 

III Pele clara, cabelos mais escuros, com facilidade 
de queimadura e bronzeamento. 

Normal 

IV Pele clara ou levemente morena, inclui pessoas 
de etnia oriental, queima-se pouco e bronzeia-se 
fácil. 

Normal 

V Pele morena a parda, dificilmente se queima, 
bronzeia e macha com facilidade. 

Pouco sensível 

VI Pele negra, dificilmente se queima, bronzeia e 
mancha com facilidade. 

Resistente 

Fonte: Adaptado de Santos, Sobrinho, Oliveira, 201823. 
 
 

3.2.1.  Câncer de pele melanoma 
 

O melanoma é originado dos melanócitos, células que sintetizam a 

melanina e é considerado um dos cânceres mais agressivos, por mais que a sua 

incidência entre os cânceres cutâneos seja baixa (entre 4 a 6%) ele ainda apresenta 

uma alta taxa de mortalidade, devido a uma grande capacidade do desenvolvimento 

de metástase25. O melanoma cutâneo (Figura 3) aparentemente se diferencia do 

câncer de pele do tipo não-melanoma, devido a exposição solar. Acredita-se que a 

ocorrência do melanoma esteja relacionada a exposição solar interminente. Outros 

fatores de risco apresentados são a cor de pele clara, o histórico familiar e nevo 

congênito3, 26. 
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Figura 3: Câncer de pele melanoma. 

 
Fonte: National Cancer Institute, 198527. 
 

3.2.2. Câncer de pele não melanoma 
 

O CBC corresponde a quase 80% dentre o CPNM e esse tipo acomete 

mais os indivíduos do sexo masculino, podendo estar relacionado com o tipo e local 

de trabalho. Os fatores de risco associado a este tipo de carcinoma são vários, dentre 

os quais podemos citar: excesso de exposição solar, pele clara, doenças hereditárias 

e idade avançada. Para o CEC, além dos fatores supracitados podemos incluir o 

tabagismo, infecção por papiloma vírus humano e presença de úlceras crônicas. Este 

tipo é caracterizado por apresentar natureza invasiva podendo evoluir com 

metástase28. 

Através de estudos onde avaliou-se evidências epidemiológicas e 

biológicas, foi possível perceber que o CPNM é característico da população mais 

velha, não sendo tão presente em indivíduos com faixa etária abaixo dos 40 anos. 

Em um organismo idoso, os danos causados ao DNA pela radiação UV muitas vezes 

são de difícil reparação, além da baixa na imunidade e na diminuição da função dos 

melanócitos, permitindo uma penetração da radiação UV em camadas mais 

profundas da pele29. 

 

3.2.3. Dados epidemiológicos 
 

Conhecer os tipos de câncer e suas respectivas incidência, morbidade 

hospitalar e mortalidade auxilia nas práticas de vigilância epidemiológica para realizar 

estratégias e possíveis mudanças no cenário brasileiro. A base desses indicadores é 
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o Registro de Câncer e o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)30. 

No Brasil no ano de 2015, o CPM levou a óbito 1794 pessoas, sendo 1012 

homens e 782 mulheres, enquanto que o CPNM levou a óbito nesse mesmo ano, 

aproximadamente, 1958 pessoas, 1137 do sexo masculino e 821 do sexo feminino. 

Já em 2018 a incidência de novos casos de CPM foi de 2920 para o sexo masculino 

e 3340 para o sexo feminino, representando respectivamente 1,4% e 1,7%, quando 

comparados a todos os novos casos de câncer e de CPNM houve ocorrência de 160 

mil novos casos30, 31, 32. 

 

3.2.4. Diagnóstico precoce 
 

A regra do ABCDE é amplamente usada para a detecção precoce do 

câncer de pele, onde são observadas a assimetria, borda irregular, cor, diâmetro 

(suspeito quando maior que 6mm) e evolução das pintas e manchas. Ao avaliar uma 

lesão cutânea deve ser levado em consideração estas cinco características, sendo 

que o método pode ser realizado por um profissional da saúde ou mesmo 

autoexame33, 34. 

Para o diagnóstico do câncer tipo melanoma deve ser levado mais em 

consideração os critérios assimetria e coloração da lesão, além de que não se deve 

descartar lesões com diâmetro menor que 6mm em pacientes considerados de alto 

risco34. 

O autoexame deve ser incentivado sempre uma vez que o diagnóstico 

precoce é de grande valia para um bom tratamento. As tecnologias empregadas na 

detecção do câncer de pele são a dermatoscopia e fotografia corporal total, métodos 

bastante consagrados33,34. 
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Figura 4: Método ABCDE: Como fazer o reconhecimento das pintas. 

 
Fonte: Militao, 201835. 
 

3.3. Fotoenvelhecimento 
 

Existem duas formas de envelhecimento (Quadro 3), o intrínseco que 

implica à senescência genética e o envelhecimento extrínseco que resulta de fatores 

ambientais que influenciam o envelhecimento intrínseco1. 

Todos os dois tipos de envelhecimento causam alterações na matriz 

dérmica que é composta por proteínas como a elastina, colágeno e proteoglicanos. 

Ambas as alterações provocam o aparecimento de rugas, flacidez e fragilidade que 

aparecem com o tempo devido a senescência celular de fibroblastos dérmicos e 

degradação dos componentes da matriz dérmica que tendem a ressaltar com a 

exposição solar36. 
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Quadro 3. Envelhecimento intrínseco versus fotoenvelhecimento. 

 Envelhecimento 
intrínseco 

Fotoenvelhecimento 

Epiderme Pele mais fina com anomalias 
menores nos queratinócitos. 
Extrato córneo normal 

Pele mais grossa com atrofia nos 
queratinócitos. 
Irregularidade no extrato córneo. 

Derme As fibras de elastinas tornam- se 
irregulares no seu arranjo e as 
fibras de colágeno começam a 
diminuir em número e espessura. 

Produção excessiva de fibras de 
elastina numa orientação incorreta e 
as fibras de colágeno parecem 
engrossar. 

Aparência da pele A pele é lisa, sem maculas, mas 
com aparência flácida. 

A pele apresenta aparência 
avermelhada com rugas leves que 
tendem a aprofundar. 

Fonte: Bento, 201536. 
 

O fotoenvelhecimento é um tipo de envelhecimento extrínseco, sendo 

causado pelo acumulo de exposição solar. A humanidade está exposta diariamente 

ao sol que é a fonte principal de radiação ultravioleta, seja no trabalho ou em suas 

próprias atividades de laser4. Com o passar do tempo as reações mais internas 

causadas pela exposição solar começam a se tornar aparentes, demorando cerca de 

20 a 30 anos para os sinais começarem a se tornar visíveis1. 

Como sinais apresentados pelo fotoenvelhecimento na pele pode-se citar: 

a pele manchada, espessa, amarelada, áspera, apresentando rugas e podendo levar 

ao próprio câncer. Os sinais da velhice de forma natural são acelerados pelo processo 

de fotoenvelhecimento36. 

Medidas de prevenção são essenciais para retardar o processo de 

envelhecimento, como a limpeza e hidratação adequada da pele, o uso de roupas 

adequadas, óculos de sol, chapéus e o uso de protetor solar diariamente são fatores 

considerados importantes. É recomendado evitar a exposição ao sol em horários de 

alta intensidade de radiação, entre 10 às 16 horas37. 

 

3.4. Medidas preventivas 

 

Para reduzir os riscos de se ter câncer de pele tanto do tipo melanoma 

quanto o não-melanoma e retardar o fotoenvelhecimento é necessário uma proteção 

solar adequada que englobar algumas medidas preventivas (Quadro 4) como, evitar 

a exposição ao sol de forma prolongada entre o período de 10 horas da manhã às 16 
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horas da tarde, dar preferência a locais que tenha sombra, utilizar acessórios 

protetores como bonés, óculos escuros, sombrinhas e barracas, aplicar o protetor 

solar antes de iniciar a exposição ao sol e reaplica-lo de duas em duas horas e fazer 

uso de filtro protetor específico para lábios31, 32. 

 

Quadro 4. Orientações básicas sobre medidas protetoras. 
Medidas fotoprotetoras Orientações básicas 

 
 
 
 

 
 

Filtro solar tópico 

Preferir filtros com FPS 30 ou mais e PPD > 12 
resistentes à água e à transpiração, com boa 
qualidade e que não escorram nos olhos; 
Priorizar segurança, eficácia, benefício e 
custos;  
Escolher produto de amplo espectro adaptado 
ao tipo de pele;  
Aplicação diária e homogênea com 
reaplicações frequentes;  
Reforço na face (nariz e lábios), orelhas, nuca, 
ombros e mãos;  
Especial atenção em dias nublados porque  80-
90% das radiações ultravioleta ultrapassam as 
nuvens. 

Chapéu, boné ou viseira Aba larga com cerca de 8 cm 
Óculos de sol Proteger olhos e pálpebras com lentes UVA e 

UVB. 
Horário do dia Reduzir ou evitar exposição solar das 10 às 16 

horas; Evitar exposição ao ar livre sem protetor 
solar. 

Sombras e coberturas Permanência à sombra quando possível (sob 
árvores, guarda-sol ou outras coberturas) para 
reduzir exposição solar. 

Fonte: Bonfim et al., 201838. 
 

Existem três níveis de programas de prevenção: a primária, que previne 

sobre riscos de adquirir alguma doença, a secundária, que depende do diagnóstico 

precoce e a terciária que previne deformidades, reaparecimento da doença e a 

morte38. 

 

3.5. Protetor solar e Mecanismo de ação 
 

A radiação solar provoca inúmeros efeitos maléficos para a saúde, 

incluindo câncer de pele e outras lesões dermatológicas. Com o aumento do número 

de casos dessas doenças surgiu a necessidade de uma proteção que seja eficaz 
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contra a exposição solar excessiva39. Dentre essas proteções, o uso de 

fotoprotetores é considerada a principal barreira dos efeitos nocivos da radiação UV. 

Estudos mostraram que a utilização deste dermocosmético deve ser feita de maneira 

correta para que seu uso realmente impeça o aumento do número de casos de 

câncer e fotoenvelhecimento precoce6. 

Os filtros UV são os componentes presentes nos fotoprotetores que 

mostram a capacidade de interagir com a radiação incidente através de 3 

mecanismos básicos: reflexão, dispersão e absorção. Os filtros UV possuem 

capacidade de se dividirem em filtros inorgânicos (físicos) e orgânicos (químicos), de 

acordo com as características físico-químicas40. 

Como qualidade os filtros físicos ou inorgânicos, mostram uma grande 

eficácia em refletir a luz, através de mecanismo óptico, ao desenvolverem uma 

camada espessa sobre a pele. Mediante a baixa capacidade de alergias são os mais 

indicados na composição de formulações designadas ao público infantil. Os 

componentes fundamentais para essa classe é o dióxido de titânio (TiO) e o óxido de 

zinco (ZnO) (Figura 5)42, 42. 

E já os filtros solares químicos ou orgânicos agem decompondo a 

radiação prejudicial ao ser humano em uma energia inócua. Ao recuperar sua 

estabilidade, a molécula libera energia em um comprimento de onda maior, seja na 

forma de calor ou na forma de fluorescência, liberando radiação com ondas na faixa 

da luz visível. As substancias fundamentais para essa classe é salicilatos; 

benzofenonas; ácido para- aminobenzóico (PABA) e derivados 40,43. 

 
Figura 5: Incidência dos raios ultravioletas com a presença das barreiras físicas e químicas do 
protetor solar. 

 
Fonte: Maciel, 201544. 
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Na reflexão/dispersão, a luz incidente nas partículas inorgânicas é 

desviada, refletindo de volta ou se espalhando por diferentes caminhos45. Os 

fotoprotetores orgânicos absorvem somente parte da radiação, sendo assim, para 

uma proteção mais efetiva, são necessárias formulações que contenham uma 

combinação entre os compostos orgânicos e inorgânicos39. 

A formulação de um protetor solar compreende não apenas o uso de 

substâncias com características de absorção e reflexão, mas também a sua dispersão 

em um veículo adequado. Diversos são os veículos capazes de serem usados em 

protetores solares, envolvendo desde simples soluções até emulsões. As loções hidro 

alcoólicas são compostas basicamente de água e álcool e retratam bom 

espalhamento sobre a pele e rápida evaporação, sua utilização tem sido contestada 

devido aos baixos níveis de proteção obtidos. Já as emulsões apresentam o que há 

de melhor em veículos para os protetores, por conter componentes apolares e polares 

as emulsões carregam estruturas hidrossolúveis e lipossolúveis, o que torna sua 

utilização bastante saudável1. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária regulamentou apartir de 2002 a 

comercialização dos filtros solares como cosméticos categoria 2, ou seja, devem ser 

registrados antes da comercialização pela apresentação de estudos que mostrem 

sua eficácia protetora e resistencia ‘à água46. 

 
3.5.1. Determinação do fator de proteção solar 
 
 

Após o desenvolvimento de uma formulação de filtro solar torna-se 

inevitável a determinação do FPS. O FPS mede o estágio de proteção na pele que 

um produto oferece contra os raios UVB, recomendando quanto tempo uma pessoa 

pode ficar exposta ao sol usando um cosmético protetor solar sem formar eritema. 

Se uma pessoa pode ficar ao sol por 10 minutos sem nenhuma proteção, esse 

tempo poderá se prolongar por 15 vezes quando for usado um filtro de FPS 1545. 

A quantidade aplicada é a principal interferência na eficiência de um 

determinado fotoprotetor, pois se a aplicação for insuficiente, como ocorre na prática, 

a proteção será menor do que a apresentada no rótulo do produto. O uso de um 

determinado FPS se dá de acordo com a facilidade de uma pele queimar-se em 
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exposição aos raios solares, desta forma as peles claras precisam de um fator de 

proteção maior que os indivíduos de peles morenas39. 

É importante lembrar que o FPS é relativo à proteção contra os raios UVB, 

que causam a vermelhidão da pele. O que muitos se esquecem é de que o UVA, 
que causa o envelhecimento precoce e o câncer de pele, está relacionado ao fator 

de proteção PPD (Persistent Pigment Darkening) ou FPU (Fator de Proteção UVA), 
e muitas vezes é esquecido pelas formulações de fotoprotetores. Este fator é similar 

ao fator de proteção solar (FPS), contudo corresponde a proteção tanto contra a 

UVA quanto a UVB, com propriedades inexistentes no FPS que equivalem apenas 

para a proteção UVB6. 

O PPD é o teste mais aceito para avaliar a proteção do fotoprotetor quanto 

aos raios UVA do tipo 2. Esse teste avalia a oxidação do produto frente aos raios 

UVA após duas horas da aplicação. A proteção contra raios UV do tipo A é 

considerada alta quando o resultado é maior ou igual a oito46. 

 

3.5.2. Uso correto dos fotoprotetores 
 
 

Estudos mostraram que além de reaplicações constantes dos 

fotoprotetores, a quantidade adequada é crucial para uma proteção eficiente, sendo 

necessária uma quantidade mínima de 2 mg/cm2 de área aplicada, fato este que não 

ocorre na prática pois a quantidade real aplicada varia entre 0,39-1 mg/cm2. Sendo 

assim, há uma grande necessidade em inserir nos programas de prevenção medidas 

que ensinem não só os cuidados contra os raios solares, mas também a quantidade 

e a forma de uso adequada47. 

O uso de fotoprotetores nos primeiros 18 anos de vida tem um importante 

impacto na redução do aparecimento de lesões pré-cancerígenas, uma vez que os 

danos actínicos da radiação solar são acumulativos. A exposição solar é aconselhável 

a partir do sexto mês de idade, segundo recomendações do Food and Drug 

Administration, para evitar problemas de toxicidade secundários a maior absorção da 

pele do neonato. Estas crianças não devem ser expostas diretamente ao sol sem 

roupas protetoras devido a menor capacidade de produção de melanina e de 
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sudoração39. 

Nas crianças maiores de seis meses o FPS deve ser maior ou igual a 25 e 

tem que proteger das radiações UVA e UVB, ser mais resistente a água, suor e ter 

textura mais hidratante. São recomendadas a aplicação de 15 a 30 min antes da 

exposição solar e reaplicação em zonas foto expostas de 15 a 30 min depois do 

início à exposição solar e posteriormente a cada 2 horas ao contato com a água ou 

sudorese excessiva39,48. 

 
3.6. O uso do protetor e a produção de vitamina D 

 

A estimulação da produção de vitamina D3 é de extrema importância para 

o organismo, uma vez que essa vitamina está diretamente ligada ao metabolismo 

ósseo e ao funcionamento do sistema imunológico. O uso do protetor solar foi 

colocado em dúvida pois alegou-se que seu uso poderia causar deficiência na 

produção de vitamina D, entretanto, estudos mostraram que essa teoria era 

infundada, visto que, o mesmo protetor aplicado de forma correta este não era 

aplicado de maneira homogênea, fazendo com que os raios ultravioletas 

conseguissem penetrar na pele. A exposição regular do paciente à radiação UV 

caracteriza a fototerapia, que pode ser usada em conjunto com alguns 

medicamentos que aumentam a sensibilidade do paciente à radiação, promovendo 

melhora no quadro de determinadas doenças dermatológicas6,38. 

 
3.7.  Protetor solar aliado ao tratamento estético 

 

Um ponto de extrema importância é o envelhecimento em questão de 

saúde pública, pois precisa ser investigado de modo a se criar alternativas para 

enfrenta-lo. Esse processo é marcado pela presença de alterações fisiológicas e por 

mudanças corporais devido ao envelhecimento fisiológico) e/ou envelhecimento 

causado por fatores externos como a poluição, a radiação solar, o cigarro, entre 

outros49. 

Uma das alterações que o envelhecimento provoca diz respeito à pele, a 
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qual sofre durante a vida a ação dos fatores intrínsecos e extrínsecos. Neste sentido, 

procuramos analisar a forma como os profissionais da estética lidam e orientam seus 

pacientes em relação ao filtro solar (fator extrínseco), que ajuda a prevenir doenças 

de pele, tais como o câncer, que em muitos casos é causado pela exposição aos 

raios50  . 

Em estudos sobre a eficácia dos filtros solares na prevenção de câncer de 

pele, médicos afirmam que estes, sejam fotoprotetores tópicos ou protetores solares, 

são capazes de reduzir os efeitos deletérios dos raios solares por sua capacidade de 

interagir com a radiação existente. Porém, para uma proteção eficaz não basta 

somente aplicar o produto, outros cuidados são necessários, como, por exemplo, 

devem ser utilizados diariamente respeitando seu fator de proteção solar (FPS), a    

 isso   e e-se ter cui a  os e  re a  o à  uanti a e ap ica a  aos  orários  e 

reap ica  o e às con i  es  e ar a ena ento49. 

 o e-se perce er  ue te  cresci o o n  ero  e centros  e est tica  o 

 ue po e ref etir  uas preocupa  es   o  ese o  e  anter a pe e  onita o  ue nos 

re ete à  i ens o est tica e o cui a  o  o corpo na perspecti a  a sa  e   est e 

senti o  a  es  e pre en  o e pro o  o  a sa  e  tais co o a uti i a  o 

consciente do filtro solar, a procura por for u a  es fotoprotetoras co  

co ponentes naturais e a  usca  e trata ento apropria o   e e  ser ca a  e  

 ais esti u a as e e p ora as pe a popu a  o50. 

 ara  esen o  er essas a  es  unto à popu a  o    i portante a a  o  e 

profissionais capacita os atuan o nos centros  e sa  e para  ue se possa ter 

seguran a  e  re a  o ao  iagn stico para a  etec  o  e  ua  uer a tera  o da pele, 

porém, pouco sabemos sobre o conhecimento desses profissionais em re a  o ao uso 

do filtro solar, tampouco sobre a forma como orientam seus pacientes49,50. 

É importante o consumidor estar consciente quanto ao uso do protetor 

solar para se ter cada vez mais resultados satisfatórios na prevenção do câncer de 

pele. Homens e mulheres ainda se diferenciam muito quanto a preocupação com 

esse tipo de mercado, apesar do expressivo crescimento de homens nesse mundo da 

estética, as mulheres ainda predominam, mulheres jovens e também maduras, 

sempre buscando proteção e saúde associados a benefícios estéticos51. 
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4. METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma pesquisa exploratória de revisão bibliográfica. Essa 

busca literária foi criteriosa, foram selecionados 51 documentos, cujo critério de 

inclusão foram assuntos relacionados com o tema.  

Foi efetivada uma pesquisa de fonte bibliográfica, tendo como fontes 

artigos extraídos do Google Acadêmico, Sciello e revistas eletrônicas, além de teses, 

dissertações e monografias da área da saúde e estética. Utilizou-se as seguintes 

palavras-chave: câncer de pele, câncer de pele melanoma e não-melanoma, 

fotoenvelhecimento, protetor solar, radiação ultravioleta.   
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5. CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise alarmante 

do aumento da incidência de câncer de pele e problemas dermatológicos 

provocados pela exposição solar. Dentre os mais relevantes estão o câncer de pele 

melanoma e não melanoma, além do fotoenvelhecimento. 

As radiações solares UV podem ser subdividas em UVA, UVB e UVC. As 

subdivisões são caracterizadas de acordo com os danos causados em relaçao ao 

seu comprimento de onda. A radiação UVA apresenta o maior comprimento de onda, 

alcançando a parte mais profunda da pele o que resulta no fotoenvelhecimento 

precoce devido à liberação de radicais livres. A radiação UVB tem um poder de 

alcance com o seu comprimento de onda na epiderme, causando eritemas, já a 

radiação UVC, tem o comprimento de onda mais curto, normalmente a camada de 

ozônio absorve toda a sua extensão2 

O uso de protetores solares é a principal abordagem cosmética contra os 

efeitos nocivos da radiação UV. O mercado atualmente dispõe de diversas formas 

para se fazer o uso do protetor solar. Diferentes estudos mostram que a utilização 

correta de fotoprotetores reduz o número de casos de doenças relacionadas à pele. 

Homens e mulheres ainda se diferenciam muito quanto a preocupação com esse tipo 

de mercado e apesar do expressivo crescimento de homens nesse mundo da 

estética, as mulheres ainda predominam. 
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