
Por ser o maior órgão do corpo humano e protegê-lo como um todo, nossa pele necessita de cuidados especiais. 
principalmente com a chegada do verão, quando a radiação solar incide com mais intensidade sobre a Terra, 
aumentando o risco de queimaduras, vermelhidão, envelhecimento precoce e câncer de pele. Por isso, é 
imprescindível apostar na fotoproteção nesses dias!
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Perigos da Exposição Excessiva da Pele ao Sol 

Cuidados com a pele no verão

 Use filtro solar diariamente e não apenas nos horários de lazer. O produto deve proteger contra os raios UVA 
e UVB e corresponder ao fator de proteção solar 30 ou superior, pois esses são os mais indicados para o uso 
diário e para uma exposição mais longa ao sol. O filtro solar deve ser aplicado 30 minutos antes da exposição e 
reaplicado a cada 2 horas (esse tempo diminui se a pessoa transpirar excessivamente ou entrar na água).

 Use chapéu e roupas de algodão, pois eles bloqueiam a maior parte da radiação ultravioleta; tecidos 
sintéticos, como o nylon, bloqueiam apenas 30%.

 Evite exposição solar entre as 10h e as 16h.

 Utilize barracas de praia feitas de algodão ou lona, pois são materiais que absorvem 50% da radiação UV.

 Use óculos de sol, pois eles previnem catarata e outras lesões nos olhos.

 Proteja cicatrizes, especialmente as novas, com adesivos, esparadrapos ou filtro solar.

 Mantenha a pele hidratada, seja pela aplicação de cremes corporais, seja pela ingestão de sucos de fruta, de 
água de coco e, principalmente, de água.

 Dê preferência a alimentos alaranjados ou avermelhados, como a cenoura, a abóbora e a beterraba, que 
ajudam a prevenir os danos que o sol causa à pele, pois contêm carotenoide, uma substância de ação 
antioxidante.

 Aposte em carnes grelhadas e alimentos crus ou cozidos com baixo teor de carboidratos, pois ajudam na 
hidratação do corpo, previnem doenças e adiam os sinais de envelhecimento.

Alerta!
Pessoas de pele negra, embora tenham o 
que chamamos de “proteção natural” 
(devido à maior quantidade de melanina 
produzida), não devem se esquecer da 
fotoproteção, pois também estão sujeitas 
a queimaduras, câncer de pele e outros 
problemas cutâneos.
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Doenças da pele
A combinação de sol, areia, praia, piscina e excesso de suor pode causar algumas doenças de pele. São elas:
 Micoses;
 Brotoejas;
 Manchas e sardas brancas;
 Acne solar.

Câncer de pele (tipo não melanoma)
O câncer de pele é uma doença provocada pelo crescimento anormal e 

descontrolado das células que compõem a pele. É o tipo de câncer mais 
frequente no Brasil, respondendo a 33% de todos os diagnósticos 
registrados no país, porém de baixa letalidade. O câncer de pele é mais 
comum entre pessoas com mais de 40 anos e entre os indivíduos de pele 
clara ou que já apresentaram doenças cutâneas. 

Sintomas
Somente exame clínico (feito por médico especializado) ou biópsia podem diagnosticar o câncer de pele. No 

entanto, é importante ficar atento aos seguintes sintomas:
 Lesão na pele de aparência elevada e brilhante, translúcida, avermelhada, castanha, rósea ou multicolorida, 

com crosta central e que sangra facilmente;
 Pinta preta ou castanha que muda de cor ou textura, torna-se irregular nas bordas e cresce de tamanho;
 Mancha ou ferida que não cicatriza, que continua a crescer apresentando coceira, crostas, erosões ou 

sangramento.

Prevenção
Os tumores estão relacionados a alguns fatores de risco, especialmente à exposição dos raios ultravioletas. 

Pessoas que trabalham expostas diretamente ao sol são mais vulneráveis ao câncer de pele não melanoma. Por 
isso, é recomendado evitar tomar sol das 10h às16h e utilizar filtros solares com, no mínimo, fator de proteção 30, 
além de roupas, chapéus, óculos de sol e óculos escuros.

Tratamento
Felizmente, o tratamento para câncer de pele tipo não melanoma inclui diversas opções terapêuticas. A 

modalidade escolhida varia conforme o tipo e a extensão da doença. Desse modo, o tratamento pode ser 
realizado por meio de cirurgia, de radioterapia ou da utilização de medicamento tópico (pomada).

Alerta!
A média de idade de pacientes 
com câncer vem diminuindo em 
razão da constante exposição dos 
jovens aos raios solares.

Em caso de alterações em sua pele,
consulte um dermatologista.


