
Beleza em foco 1

Cuidados com a pele

Anualmente a Organização Mun-
dial da Saúde tem registrado 
cerca de 130 mil novos casos de 
câncer de pele. No Brasil, por 

exemplo, onde a incidência dos raios ul-
travioleta é maior, o número de casos de 
câncer também é alto. E assusta. Segundo 
o Instituto Nacional do Câncer, para 2010 
são estimados mais de 53 mil casos de 
câncer de pele em homens e mais de 60 
mil casos em mulheres. Além de câncer, o 
sol também pode causar rugas e manchas 
na pele. E a prevenção para todos estes 
casos é simples: basta usar protetor solar. 
O item tem se tornado indispensável na 
bolsa das mulheres modernas, mas será 
que todas sabem usá-lo corretamente?

Segundo a Dermatologista Vanessa 
Mussupapo, o ideal é que se passe no rosto 
uma quantidade equivalente a uma colher 
de chá. “No dia-a-dia, devemos aplicar o 
protetor pela manhã, sempre 30 minutos 
antes de sair de casa e reaplicar após 6 ho-
ras”, explica. E com os avanços da tecnolo-
gia, cada tipo de pele ganhou um protetor 
adequado. “Para pele oleosa deve ser usada 
uma loção oil-free, gel de álcool ou de água, 
para pele seca deve ser usado o protetor em 
creme e para pele mista a preferência é igual 
para pele oleosa”, diz a dermatologista. Para 
saber qual o melhor tipo e marca de pro-
tetor para a sua pele é re-
comendável consultar um 
especialista. 

E quanto antes co-
meçar com a prevenção, 
melhor serão os resulta-
dos, retardando o enve-
lhecimento e diminuindo 
as chances de desenvolver 
manchas e câncer de pele. 
A fotógrafa Pamela Bian 
Gouveia, de 25 anos, sabe 
bem os riscos que corre e por isso não sai 
de casa sem um ritual de beleza. “De manhã 

Protetor solar: a moderna fonte da juventude
Nossas leitoras contam o que fazem e o que 
não fizeram para se proteger do sol e manter a 
pele sempre jovem

A escolha do fator de 
proteção solar é tão 

importante na prevenção 
de doenças quanto o 

uso correto do protetor. 
Quanto mais clara a pele, 
maior deve ser o fator de 

proteção e vice-versa.
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Veja abaixo o fator de 
proteção ideal para o seu 

tipo de pele:

passo o protetor e depois um hidratante para 
a área dos olhos com filtro solar e começo 
a maquiagem usando um pó que também 
possui filtro de proteção”. A prevenção co-

meçou aos 21 anos, por in-
dicação de sua dermatolo-
gista, para evitar possíveis 
manchas causadas por um 
tratamento anti-acne. 

Este, porém, não foi 
o caso da velejadora An-
dréa Grael. Muito exposta 
ao sol durante as compe-
tições, não ouvia os con-
selhos de sua mãe quando 
era jovem e hoje, aos 40, se 

arrepende disso. “Antes dos 20 achava que a 
queimadura de sol até o ponto de descascar 

era ruim, mas só isso. Nessa época comecei 
a ouvir falar em filtros solares, mas como um 
preventivo de queimaduras”. Além de man-
chas e pintas, a velejadora sentiu também a 
perda do colágeno na pele e hoje serve de 
exemplo. “Meus filhos são conscientes dos 
benefícios do protetor solar e tem em casa 
um exemplo do que não se deve fazer”, con-
clui. 

As peles mais claras são as que mais so-
frem e por isso devem usar um fator de pro-
teção mais alto, em torno dos 50. As pessoas 
de pele branca podem usar o fator 30. Já para 
as de pele mais morena o fator 15 é ideal, en-
quanto que para as negras, oito é suficiente. 

No Brasil os casos de câncer de pele 
causados pelo sol ultrapassam os 110 
mil 

Por Mariana Peccicacco


