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RESUMO 

 

Devido do grande buraco na camada de ozônio, a irradiação está cada vez mais 
forte atingindo gravemente a população. As pessoas devem estar bem informadas 
sobre a importância do uso de protetor solar, bem como alguns cuidados como 
benefícios que o filtro solar proporciona a saúde da pele. O sol é o maior causador 
de doenças da pele, como câncer e outros danos graves, devido á exposição solar 
intensa. Por isso devemos nos conscientizar que a proteção é o maior meio de 
prevenção. Estudos comprovam que o uso diário de filtros solares ajuda a prevenir o 
fotoenvelhecimento precoce, protegendo a pele dos radicais livres e evitando danos 
mais graves. Indivíduos que trabalham expostos a luz solar, devem se proteger com 
uso de filtro solar, camisas de manga, bonés ou quaisquer outros acessórios que os 
protejam da radiação solar. Segundo alguns autores citados neste artigo, as 
crianças merecem uma atenção maior sobre sua proteção, pois prevenindo desde 
cedo, o risco é menor de desenvolver câncer de pele na fase adulta. A eficácia do 
filtro solar está relacionada com o uso correto do produto e o tempo de exposição 
solar. 
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THE IMPORTANCE OF SOLAR PROTECTION 

 

ABSTRACT 

 

Because of the large ozone layer hole, the irradiation is getting stronger and affecting 
severely the population, people should be informed about the importance of 
sunscreen use and some care as benefits that provides to skin health. The sun is the 
major cause of skin diseases such as cancer and other serious damage, due to 
intense sun exposure, so we must become aware of that protection is the greatest 
means of prevention. Studies prove that the daily use of sunscreens can help to 
prevent the premature photo-aging by protecting the skin from free radicals and more 
serious damage. People who work exposed to sunlight should protect themselves 
using sunscreen, sleeved shirts, caps or any other accessories that protect them 
from solar radiation. According to some authors quoted in this article, children 
deserve major attention to their protection, with earlier prevention, the risk of 
developing skin cancer in adulthood is low. The effectiveness of sunscreen is related 
to the correct use of the product and the time of exposure. 
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1 INTRODUCÃO 

 

O sol é considerado fonte de vida e energia, sendo necessário para todo ser 

vivo. Entretanto, o reconhecimento de que a exposição ao sol traz danos à pele, 

como o fotoenvelhecimento e o câncer, têm levado ao aumento do uso de protetores 

solares. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA, 1994). 

A busca por uma pele mais jovem, associada à preocupação com a eterna 

jovialidade tem levado um número cada vez maior de pessoas a incluir em sua rotina 

diária o uso de foto-protetores (DE JESUS et al., 2014). 

Para a proteção natural contra as radiações solares, o ser humano possui 

mecanismos naturais como espessamento da camada córnea, ácido urocânico e 

melanina, porém ele precisa se proteger do excesso de exposição para se prevenir 

do desenvolvimento de câncer de pele (PAWELEK et al., 1992; CHEDEKEL et al., 

1997).  

Pessoas de todas as cores de pele e idades estão sujeitas á agressão solar e, 

portanto, precisam se proteger. As mais morenas podem usar proteção mais baixa, 

e as mais claras devem usar formulações com números mais altos de Fator de 

Proteção Solar (FPS). As crianças não podem deixar de usar filtro solar. Pessoas 



negras, mulatas e orientais não estão isentas dos efeitos prejudicais do sol 

(STEINER, 1997).  

Os danos solares, como câncer de pele, manchas e fotoenvelhecimento, 

serão mais intensos em peles mais claras, que necessitam de mais proteção por ser 

uma pele mais sensível. (GLICHREST, 1994). 

 A queimadura solar ocorre devido ao excesso de sol sobre a pele, que se 

apresenta como vermelhidão, podendo evoluir com ardor, sensação de calor, edema 

e formação de bolhas (ALVES, AEGERTER & K HATA 1991). 

Para evitar o eritema de pele produzido pela radiação Ultra Violeta (UV) foram 

produzidos os filtros solares. A capacidade que cada filtro solar possui de evitar o 

eritema é baseada no FPS (NICOL, SCHELEPP,1999). 

Para proteger a pele e seus anexos as formulações protetoras possuem em 

sua composição filtros solares, assim, evitando ou retardando os danos solares, 

podendo ser classificados, de acordo com o tipo de proteção que oferecem, em 

físicos ou químicos (SHAAT, 1987; MENDONÇA, 1998). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 PELE 

 

A pele além de ser o maior órgão do corpo humano é constituido por 16% do 

peso corporal.  Sua função é de revestir a superfície externa do corpo, proteger o 

corpo de qualquer dano, outras funções são atribuídas a este órgão, como: controle 

da temperatura, função sensorial, absorção da radiação ultravioleta, síntese da 

vitamina D e absorção e eliminação de substâncias químicas (HARRIS, 2003). 

Segundo Steiner (2002, p. 28) a vitamina C é um poderoso antioxidante, do 

mesmo modo que aumenta a resistência do organismo ás infecções, protege a pele 

contra a ação dos radicais livres. Experimentos mostram que a quantidade de ácido 

ascórbico na epiderme cai após a exposição solar, diminuindo os radicais livres 

produzidos pela agressão dos raios ultravioleta. A vitamina C tem outra grande 

função antienvelhecimento, atuando na formação do colágeno, fibra que compõe 

80% da derme e garante a firmeza da pele, além disso, o ácido ascórbico inibe a 

ação clareadora, ajudando a eliminar manchas.  

 



2.2 FOTOENVELHECIMENTO 

 

O fotoenvelhecimento da pele é um processo biológico complexo que afeta 

várias camadas da pele, sendo que o maior dano é observado no tecido conectivo 

da derme (WLASCHECK et al., 2001). 

Os principais sinais do envelhecimento são as rugas, hipercromias, pele seca, 

perda de luminosidade e ptose tissular (BUCHIL, 2002). 

São consequências do processo fisiológico de declínio das funções do tecido 

conjuntivo, no qual o colágeno vai tornando-se mais rígido, [...] associada a uma 

redução da água, que por sua vez, diminui a adesão, migração, desenvolvimento e 

diferenciação celular (SADICK, 2002). 

O envelhecimento ocorre também devido a grande exposição á radiação 

solar, resultando em doença e até mesmo em morte celular. E as células que 

desencadeiam alterações orgânicas levam a diminuição funcional da capacidade 

dos órgãos em executarem suas funções normais, respostas adaptativas às 

mudanças ambientais, exposição à radiação solar, gerando um processo cumulativo 

progressivo de deterioração chamado fotoenvelhecimento (MONTAGNER e COSTA 

2009). 

Existem diversos tipos de tratamentos ou terapias capazes de neutralizar e 

até regredir parcialmente o envelhecimento cutâneo. Com alguns cuidados diários 

pode-se alcançar um bom resultado. Algumas ações para prevenção e melhora são: 

mudança de hábitos alimentares, os tratamentos tópicos contendo uma diversidade 

de ativos terapêuticos, peeling, laser, eletroterapia, entre outros. Mesmo assim a 

proteção da pele ainda consiste na melhor forma de retardar o fotoenvelhecimento 

cutâneo (VIEIRA, 2007). 

A pele é único órgão que possui dois tipos de envelhecimento, o intrínseco, 

comum a todos os órgãos, relacionado com a idade e o extrínseco, onde 

destacamos o fotoenvelhecimento causado pela radiação solar. O envelhecimento 

causado pela idade é mais suave, causando danos estéticos pequenos. Porém o 

fotoenvelhecimento é o mais agressivo a superfície da pele, estimulando a formação 

de radicais livres que são instáveis devido às suas características quânticas e 

reagem com moléculas orgânicas, podendo causar danos e acelerar o processo de 

envelhecimento (STEINER, 2007, p. 34). 



A camada de ozônio esta diminuindo, por isso devemos ter cuidado com os 

horários de exposição solar entre dez e dezesseis horas onde o nível de incidência 

Ultra Violeta B (UVB) é maior. A prevenção contra a Radiação Ultra Violeta (RUV) 

deve ser feita constantemente, como visto a radiação está presente do nascer ao 

por do sol por isso o uso do filtro solar torna-se indispensável todo o tempo. O uso 

do protetor solar deve ser feito diariamente inclusive dentro de casa. O uso de 

chapéus com abas largas quando exposto ao sol é recomendado, assim como o uso 

de roupas apropriadas (GUIRRO, 2002, BAUMANN, 2004).  

         Durante o período das dez as dezesseis, é o horário que a radiação atinge 

com maior intensidade a terra durante o verão. É o horário que causa maiores danos 

aos seres humanos, pois, é essa radiação que é absorvida pelo DNA, podendo 

causar câncer, é imunossupressor e causa envelhecimento precoce (TOFETTI & 

OLIVEIRA, 2006; DAVOLOS & CORREA, 2007; CRUZ, 2009). 

Estudos comprovam que os antioxidantes tem uma grande capacidade de 

combater os radicais livres (LR), assim impedindo ou mesmo diminuindo os riscos de 

alterações que os mesmos podem causar a pele. Os vegetais e outros alimentos 

que contenham vitamina C e vitamina E podem prevenir os danos que os radicais 

livres venham a causar na pele do individuo. (BAUMANN, 2004).  

 

2.3 FILTRO SOLAR 

 

Os filtros solares são substâncias utilizadas em produtos cosméticos de 

natureza química ou física com capacidade de refletir ou absorver as radiações 

solares que atingem a pele, minimizando desta forma, os efeitos causados pelo sol 

(SALGADO et al., 2004; RAI,R ; SRINIVAS, 2007). Devido à sua estrutura molecular, 

possuem a capacidade de absorver a radiação ultravioleta em um determinado 

comprimento de onda, evitando assim, a penetração da radiação através da pele, e 

transformando-a em calor. Eles diminuem a quantidade de radiação UV que atinge a 

pele humana por absorção e/ou reflexão desta radiação (GARCIA, 2001; PERUGINI 

et al., 2002). 

As formulações cosméticas dos filtros solares possuem várias formas de 

apresentação. Podem ser encontrados como loções hidroalcoólicas, óleos, géis 

oleosos, emulsões óleo em água (O/A), emulsões água em óleo (A/O), bastões e 

aerossóis, entre outras. Filtros á base de loção hidroalcoólica, geralmente, 



apresentam reduzida proteção, com formação de filme protetor irregular e 

ocasionando ressecamento da pele. (LAUTENSCHLAGER, 2007; BARON, 2008).  

Para as formulações labiais utilizam-se os bastões e em formulações 

capilares, os aerossóis. Os protetores solares contêm filtros que são moléculas ou 

que podem absorver refletir ou dispersar a radiação UV. A partir do ano de 1928 

foram comercializados os primeiros protetores. Com formulação diferente das atuais, 

o primeiro foto protetor era composto de salicilato de benzila e cinamato de benzila 

(GONZÁLEZ, FERNÁNDEZ, GILABERTE, 2008). 

Os filtros químicos, como o ácido p-aminobenzóico (PABA), Ésteres de PABA, 

benzofenonas, silicatos, contém moléculas que absorvem a energia radiante da luz 

sem deixá-la passar pela pele, protegendo-a (BORELLI, 1999). 

Já os filtros solares físicos, como o dióxido de titânio, silicato de magnésio, 

Óxido de zinco e caulim, são produtos que possuem como mecanismo de ação a 

reflexarão ou dispersão da radiação ultravioleta (SHAATH, 1987).       

Geralmente são produtos de origem mineral e eventualmente de origem 

vegetal, que se incorporam nas preparações sob a forma de pó em suspensão 

(HARRY, 1973). 

 

“Os filtros solares são substâncias capazes de absorver a energia 
eletromagnética na faixa denominada ultravioleta e emiti-la sob outra forma. 
Com isto, a radiação não atinge a pele, evitando-se os danos. [...] A eficácia 
dos filtros é dependente da sua capacidade de absorção da energia 
radiante, que é proporcional à sua concentração, intervalo de absorção e 
comprimento de onda onde ocorre absorção máxima. A associação de 
diferentes filtros em formulações também é um recurso para melhorar a 
eficácia” (DE PAOLA & RIBEIRO, 1998). 

 

Para o filtro solar ser eficaz deve proteger o individuo dos raios UVB que 

causa eritema na pele. Também tem que ser capaz de proteger a pele com maior 

eficácia contra a queimadura solar. O FPS é uma razão entre o tempo de exposição 

à radiação ultravioleta necessário para produzir eritema na pele protegida pelo 

protetor solar e para a pele desprotegida, capaz de formar o eritema mínimo 

(BRASIL, 2007). 

                             FPS = __DME (na pele protegida)___    

                                                      DME (na pele desprotegida) 

 



Onde, DME é a dose mínima de radiação capaz de produzir um eritema 

mínimo (ARAÚJO; SOUZA, 2008). 

A proteção da pele através de produtos com FPS 15 permite uma exposição à 

radiação ultravioleta 15 vezes maior do que sem o filtro, por exemplo, se a pele 

demoraria 10 minutos para queimar, com um FPS 15, agora pode levar até 150 

minutos para que isso ocorra. O fator de proteção solar (FPS) é calculado com base 

na dose eritematogênica mínima, que é a quantidade mínima de exposição ao sol 

para que um indivíduo forme um eritema, ou seja, fique com a pele vermelha devido 

ao UVB. Esse número varia de acordo com cada tom de pele. Deve-se ter cuidado 

com as aplicações do protetor solar sendo, qual deve ser aplicado 20 minutos antes 

da exposição solar e em quantidades generosas, se tiver contato com água, piscinas 

ou praias deve ser reaplicado a cada duas horas para que se tenha uma pele mais 

protegida contra os raios solares (RIEGER, 1989; LOREN, 2003). 

 

2.3.1 Tipos de Filtros Solares e Mecanismos de Proteção 

 

Segundo Schueller, R.; Romanowski, (2000), existem duas classes de filtros 

solares: inorgânicos e orgânicos, classificados respectivamente como filtros de efeito 

químico e filtros de efeito físico. 

Protetores Inorgânicos: para o processo de proteção solar, apresentam a 

absorção e o espalhamento da radiação. São inespecíficos para radiações UVB e 

UVA. Os protetores solares inorgânicos agem como uma barreira física que não 

permite a passagem da radiação. São muito utilizados nos dias de hoje. Não são 

tóxicos, e contra a radiação UV possuem muita eficácia (SHUELLER, R.; 

ROMANOWSKI, 2000). 

Filtros solares inorgânicos: apresentavam como ponto negativo a formação de 

uma película branca sobre a pele, esteticamente desagradável, assim não formando 

uma camada parelha sobre a pele induzindo a redução do desempenho do produto 

correndo o risco de causar queimaduras e eritemas nas áreas desprotegidas em que 

o protetor não penetrou na pele (FLOR, 2007, DAVOLOS, 2007). 

Estes filtros possuem em sua formulação partículas também denominadas de 

pigmentos inorgânicos, que quando incorporadas na fórmula ficam suspensas.  

O tamanho destas partículas tem importância não apenas para a eficácia do 

protetor solar, mas também para a aparência do produto cosmético. 



 O uso de um filtro solar orgânico pode representar um risco à saúde, visto 

que pode ocorrer uma penetração substancial destes filtros no interior do organismo, 

além de apresentar toxicidade e diversas reações alérgicas. (SCHUELLER, R.; 

ROMANOWSKI, 2000). 

Segundo Nogueira et al, (2003), a dibenzoilmetano (DBM), é um dos filtros 

orgânicos UVA mais usados no mundo e seus derivados previnem a penetração da 

radiação nos componentes de células vitais e bloqueiam a produção de oxigênio 

derivado de radicais livres, exibindo atividade anti-inflamatória e anti-tumoriana, 

porém, não é muito foto estável, sendo necessária a inclusão de outros filtros que 

atuam como estabilizantes, reduzindo a fotodegradação. 

Os filtros orgânicos podem induzir alguns efeitos adversos como, por 

exemplo, irritação da pele, reações alérgicas de contato e foto alergia 

(KULLAVANIJAYA; LIM, 2005).  

Com base nessas informações, as pesquisas na área dos filtros solares 

buscam encontrar filtros com proteção e estabilidade cada vez mais amplas e 

reações adversas menos pronunciadas ou inexistentes (RIEGER, 2006). 

González et al., (2008) discutiram sobre a exposição da população aos filtros 

orgânicos onde se identificou um aumento do uso de tais filtros após a inclusão 

repetida dos mesmos em formulações. Um estudo realizado com 603 voluntários 

australianos demonstrou que 18,9% dos indivíduos que utilizaram protetores 

orgânicos de amplo espectro com FPS 15 ou superior, por um período de tempo de 

7 meses, apresentaram sinais de irritação à pele.  

 

2.4 PROTEÇÃO INFANTIL E CÂNCER DE PELE 

 

O uso de filtros solares para crianças só é recomendado acima dos 6 meses 

de idade. O FDA (Food and Drug Administration), não se recomenda antes desta 

idade, pois o sistema excretório não está totalmente desenvolvido podendo 

aumentar o potencial tóxico (BULLER et al., 1997). 

           Quando as pessoas fazem uso correto de filtros solares nos primeiros 18 

anos de vida, o risco de desenvolvimento do câncer de pele na idade adulta diminui 

em até 85% (GOLDBERG, et al. 1997). 

Os homens fazem menos uso de protetor solar que as mulheres, e apesar da 

pele do homem ser mais grossa que a da mulher, a ação dos raios solares é a 



mesma e são eles os que mais morrem de câncer de pele, um número superior do 

que os atingidos pelo tumor de próstata (BULLER et al., 1997). 

 

2.5 FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 

 

Quanto maior o fator de proteção de um filtro solar, melhor é sua eficácia para 

Proteção. (PATHAK, FITZPATRICK, 1993). 

De acordo com Pathak Fitzpatrick, (1993), os fatores de proteção são 

classificados em: 

-FPS 2 - Indicado para pessoas com a pele mais escura que raramente se queimam. 

É contra indicado para pessoas com a pele muito clara e crianças, pois seu fator de 

proteção é considerado mínimo; 

- FPS 4 - Esse fator de proteção é mais indicado para pessoas que normalmente se 

bronzeiam e raramente queimam; 

- FPS 6 -, Para pessoas que tem uma pele sensível, e que na maioria das vezes se 

queimam; 

- FPS 8 – Devem usar as pessoas que se queimam moderadamente. Permite um 

bronzeamento limitado. Esse fator oferece máxima proteção; 

- FPS 15 – Oferece uma proteção mais longa durante a exposição solar para loiros, 

cabeça avermelhada e pele clara; 

- FPS 23 - É recomendado para pessoas que possuem uma pele pré-cancerosa, 

protegendo e bloqueando quase todos os raios que podem danificar a pele.  

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia aplicada na realização deste trabalho foi uma revisão 

bibliográfica, baseada em pesquisa de livros. Foram pesquisados artigos em base 

de dados na BVS (Biblioteca Virtual de Saúde), SCIELO (Scientific Eletronic Library 

Online), Science Direct, Capes e Google Acadêmico.  

Para a pesquisa dos artigos foram utilizadas as seguintes palavras-chaves: 

filtro solar, fotoenvelhecimento, pele, câncer onde foram feitos cruzamento entre os 

termos posteriormente. Os artigos foram pesquisados nas línguas portuguesa e 

inglesa, publicados, sobre importância, mercado e conceitos dos filtros solares. 

 



4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se concluir que a eficácia dos filtros solares está relacionada 

diretamente ao seu uso correto.  A proteção diária demonstrou ser um método 

efetivo na prevenção do fotoenvelhecimento, e é necessária a conscientização da 

população para o uso do mesmo (PATHAK, FITZPATRICK, 1993). 

De acordo com Baumann (2004), os perigos à saúde relacionados à radiação 

UV, podem ser minimizados com o uso de filtro solar. 

Segundo Montagner e Costa, (2009), a exposição solar excessiva e sem 

proteção representa um dos maiores riscos para a ocorrência do 

fotoenvelhecimento. Os perigos relacionados com a radiação ultravioleta diminuem 

através da proteção solar. 

O presente artigo teve por objetivo levar informações á população sobre os 

malefícios causados pela exposição excessiva ao sol, além de orientar a população 

quanto aos perigos do sol e medidas de prevenção.     

Assim como há campanhas para alertar doenças, o mesmo deveria ocorrer 

quanto à exposição excessiva ao sol. A prevenção é a melhor forma de evitar muitas 

doenças de pele ocasionadas pela radiação solar. Pele bronzeada nem sempre é 

sinal de pele saudável. Entre as doenças que estão relacionadas com a exposição 

solar podemos citar o câncer de pele e as queimaduras solares. Tais afecções 

podem gerar um quadro sistêmico causando um prejuízo ao organismo em geral. 
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