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EFEITOS DA RADIAÇÃO UV SOBRE A PELE

•Imediatos
Aparecem horas ou dias após a exposição: 

produção de vitamina D

queimadura (vermelhidão) 

bronzeamento

•Tardios
Aparecem meses ou anos depois da exposição: 

fotoenvelhecimento

baixa do sistema imune (o corpo considera a 

queimadura como um ferimento) 

carcinogenese (formação de tumor)
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BRONZEAMENTO

• O bronzeado é uma reação 

do corpo à exposição ao UV.

• As células melanócitos 

produtoras de melanina, 

são ativadas a produzir mais 

desta substância.

• A melanina vai formando um 

“escudo” cada vez mais denso 

na epiderme(escurecendo a 

pele), que  absorve a radiação  

UV,  para que esta não cause 

danos na pele.  

PROCESSO DE DEFESA DA PELE CONTRA AS AGRESSÕES UV



FOTOSSENSIBILIDADE

Sensibilidade causada à pele 

pela ação da radiação UV: 

• vermelhidão

• queimaduras

• brotoejas

• assaduras 

DE (dose eritomatosa) 

Dose de radiação UV que causa vermelhidão (eritema), 

que varia de acordo com o tipo de pele.

FOTOENVELHECIMENTO

Envelhecimento precoce causado pela 

exposição ao UV, provocando:

• rugas

• ressecamento

• pigmentação irregular (manchas)

• flacidez

REAÇÃO DA PELE À RADIAÇÃO UV



FOTOTIPO

Classificação da pele de acordo com a sensibilidade ao sol.

PELE E SENSIBILIDADE SOLAR



FOTOPROTEÇÃO

Conjunto de ações e idéias para redução dos efeitos nocivos da radiação UV sobre

a pele, podendo ser divididas nas categorias:

BIOLÓGICO

• nossa pele

• melanócitos

(que absorvem o UV) 

AMBIENTAL

• nuvens

• copas de árvores

• sombras

• chapéus

Água (piscina, cachoeira, 

rios e mares),

não protegem dos raios UV. 

ARTIFICIAL 

• roupas

• óculos

• vidros de carro

• prédios

• cosméticos

PROTEÇÃO



FILTRO SOLAR

Substância contida num cosmético para filtrar os raios ultravioletas, 

para que estes não danifiquem a pele.

Podem ser:

FÍSICOS

Refletem ou dispersão a radiação

geralmente tem compostos minerais e

formam uma camada branca na pele.

QUÍMICOS

Absorvem a radiação UV.

FILTRO SOLAR

FPU (fator de proteção UV): 

Redução da DE pela proteção de um 

produto na pele.

FPS:  

Grau de proteção 

oferecido por um filtro solar.



"Nos últimos anos, os casos de câncer de pele têm crescido no Brasil, sem escolher sexo ou 

idade. Sua incidência é mais alta que a do câncer de mama e de próstata. No ano passado, 

55 mil brasileiros foram acometidos pela doença"


