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RESUMO 

 A pele além de suas funções fisiológicas possui um importante papel 

social, tendo uma grande importância para a saúde e bem estar. Durante o dia a dia, 

ela esta exposta a grandes fatores nocivos, dentre eles a radiação solar. O 

fotoenvelhecimento resulta de fatores genéticos e ambientais, como a exposição aos 

raios UVA e UVB aumentando a produção de melanina que define a coloração da 

pele. Esse aumento da produção leva ao surgimento de manchas na pele. Os danos 

nocivos causados pela radiação solar, levou ao consumo de produtos fotoprotetores. 

Esse trabalho demonstra diferenças quanto ao fotoenvelhecimento na pele de 

pessoas usuárias e não usuária de protetor solar. Foi realizado análises das 

características da pele, como; elasticidade, firmeza, hidratação, tonalidade de 

manchas, linhas de expressões, por meio de medidas instrumentais. Os resultados 

obtidos neste trabalho evidenciam os fatores positivos para os usuários de protetor 

solar, onde, o grupo usuário de protetor solar apresentaram menor número e 

intensidade de manchas, maior hidratação cutânea, prevenção de  rugas. 

1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é um país tropical localizado em uma região que recebe grande 

intensidade de radiação solar, possui um número expressivo de pessoas que 

exercem atividades laborais e de lazer em espaços abertos O sol é um elemento 

indispensável para a saúde humana, favorecendo a síntese da vitamina D, que 

auxilia na formação dos ossos evitando o raquitismo, exemplo dos efeitos benéficos 

da radiação solar (GARCIA, 2001). 

Quando nos expomos às radiações solares, sem proteção estamos 

susceptíveis aos seus efeitos maléficos, como fotoenvelhecimento e doenças 

relacionadas, dentre elas o câncer de pele (Monteiro ,2010). 

Estudos mostram que existe uma associação bem estabelecida entre as 

radiações ultravioletas (UV A - B) e a incidência de câncer de pele por meio da 

facilitação de mutações genéticas e da supressão da resposta imunológica cutânea 

(Urasak et al. 2016). 

Com o fotoenvelhecimento, ocorre a diminuição da síntese das proteínas que 

promovem a rigidez e elasticidade, embasados em fatores cronológicos ou 

intrínseco que se baseiam na deficiência durante replicação do DNA, e a exposição 

repetitivas a insuficiência danosa que chamamos de fatores extrínsecos que se 

baseiam nos danos ambientais. O processo de envelhecimento intrínseco e 



extrínseco possuem mecanismos biológicos, bioquímicos e moleculares, o 

envelhecimento esta ligado a perda de tecido adiposo fibroso, taxa mais lenta de 

renovação celular e a redução da rede vascular e granular (VASCULAR, 2004). 

Os perigos á saúde humana relacionados a radiação ultravioleta podem ser 

minimizados com a utilização de produtos fotoprotetores, encontrados no mercado 

com diferentes fatores de Proteção (FPS) (SCHUELLER; ROMANOWSKI, 1999). 

2 OBJETIVO 

O presente trabalho objetivou a demonstrar os benefícios da utilização de 

protetores solares, comparando-se a diferença da pele de pessoas usuárias e não 

usuárias de protetor solar, por meio das características de hidratação cutânea, 

rugas, relevo cutâneo, firmeza e elasticidades, homogeneidade do tom de pele e 

presença de manchas. 

3 METODOLOGIA 

Foi aplicado um termo de consentimento livre e esclarecido aos participantes, 

para confirmar o caráter de participação dos participantes na pesquisa. Realizou-se 

uma comparação da pele de 60 voluntários entre 25 e 45 anos com os diferentes 

fototipos de pele, divididos em dois grupos, sendo 30 voluntários usuários e 30 

voluntários não usuários de protetor solar, avaliamos o poder de hidratação cutânea 

do uso de protetor solar, eficácia na prevenção/redução de rugas, linhas de 

expressão, bem com a melhora no relevo cutâneo, elasticidade, firmeza, manchas, 

por meio de medidas instrumentais utilizando equipamentos  específicos. 

4 DESENVOLVIMENTO 

Esse trabalho foi realizado na Allergisa Pesquisa Dermato- Cosmética LTDA, 

localizada em Campinas. Primeiramente foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

Plataforma Brasil sob o número de CAAE 56347316.2.0000.5599. No presente 

estudo foram abordados participantes usuários e não usuários de protetor solar. 

A coleta de dados foi realizada por meio de equipamentos que realizam 

medições, como hidratação, elasticidade, firmeza da pele, intensidade de manchas 

UV e manchas visíveis e profundidade de rugas. 

5 RESULTADOS PRELIMINARES 

Dentre a população incluída no estudo, 55% (9 voluntários) são usuários de 

protetor solar e 45% (11 voluntários) não usuários de protetor solar, o grupo de 

voluntários possuem idade 90 % entre 25 a 30 anos e 10% com idade entre 31 a 45 

anos. 



Os resultados analíticos obtidos foram, para análise de firmeza da pele os 

usuários apresentaram 4 % mais firmeza, elasticidade, usuários obtiveram a pele 2 

% mais elástica, hidratação cutânea córneo, usuários obtiveram a pele 2% mais 

hidratada, intensidade de machas UV, não usuários obtiveram 57 % mais manchas 

intensas, contagem de manchas UV, não usuários apresentaram 51% a mais de 

manchas, comparados aos não usuários. 
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