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A pele é o maior órgão do corpo humano, sendo a principal barreira física contra o 
meio externo. Esse órgão, vive em constante transformação e de acordo com o passar 
dos anos sofre mudanças que alteram significantemente suas funções físicas e 
fisiológicas (1). Sendo assim, tendo ciência de sua importância, é primordial protege-
la, e é nesse contexto que surge a necessidade  do uso do protetor solar para a saúde 
da mesma. Portanto, esse trabalho surge com o objetivo de trazer informações e 
dados que apontem como deve ser usado esse produto de forma correta, os 
problemas cutâneos que são acarretados com a exposição solar sem proteção e 
trazer, por fim, uma maior conscientização sobre o uso de protetor para a saúde da 
pele. Para obtenção dos dados, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema 
nas revistas acadêmicas científicas disponíveis on-line  e sites oficiais de serviços em 
Saúde, para tanto foram utilizados os seguintes descritores: proteção solar e doenças 
da pele, qual a forma correta de usar o protetor solar, câncer de pele, cuidados com a 
pele na exposição solar. 
É importante saber que os efeitos bioquímicos da radiação solar sobre a pele são 
causados, principalmente, pelas radiações ultravioleta A (UVA) e ultravioleta B (UVB). 
Ambas são responsáveis pelo fotoenvelhecimento e fotossensibilização, além disso a 
radiação UVB traz efeitos mais nocivos, provocando queimaduras, câncer de pele, 
sensação de ardência e vermelhidão. Nesse Ínterim, o protetor solar entra como uma 
barreira física que irá refletir a radiação solar e proteger a pele dos danos que esses 
raios causam (2).  
Diante do exposto, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) indica que o 
protetor solar seja usado diariamente, independente se o indivíduo irá ou não se expor 
diretamente ao sol, e que esse seja com fator de proteção solar (FPS), no mínimo, 
acima de 30 (4).  Além disso, há uma quantidade mínima para que se tenha efetiva 
proteção do sol: uma colher de chá de protetor solar no rosto, no pescoço e na cabeça; 
duas colheres de chá para a parte da frente e traseira do tronco; duas colheres de chá 
para os braços; e duas colheres de chá para a parte da frente e traseira de cada 
perna(5).  
Conclui-se, que o protetor solar é de suma importância para a saúde da pele, sendo 
esse um aliado contra inúmeras enfermidades, principalmente o câncer de pele, que 
está entre um dos tipos de câncer mais incidentes no país (3). E portanto, é 
imprescindível que a população tenha mais consciência sobre o uso do mesmo, para 
que assim,  haja de forma efetiva a proteção dos raios solares evitando assim as 
consequências que esses trazem para a saúde cutânea. 
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