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Verão: pele e
cabelo  pedem
cuidados especiais
Durante o verão aumentam as atividades reali-

zadas ao ar livre. A radiação solar incide com mais 
intensidade sobre a Terra, aumentando o risco de 
queimaduras, câncer da pele e outros problemas. 
Por isso, não se pode deixar a fotoproteção de lado, 
enfatiza a Sociedade Brasileira de Dermatologia. 
Veja a seguir dicas para aproveitar a estação mais 
quente do ano sem colocar a saúde em risco.

ROUPAS E ACESSÓRIOS
Além do fi ltro solar, no verão é importante usar 

chapéu e roupas de algodão nas atividades ao ar 
livre, pois eles bloqueiam a maior parte da radiação 
UV.  Tecidos sintéticos, como o nylon, bloqueiam 
apenas 30%. Evite a exposição solar entre 10 e 16 
horas (horário de verão). As barracas usadas na 
praia devem ser feitas de algodão ou lona, materiais 
que absorvem 50% da radiação UV.  Outro objeto 
que tem extrema importância são os óculos de sol, 
que previnem catarata e outras lesões nos olhos.

FILTRO SOLAR
O verão é o momento de intensifi car o uso de 

fi ltro solar, que deve ser aplicado diariamente, e 
não somente nos momentos de lazer.  Os produtos 
com fator de proteção solar (FPS) 30, ou superior, 
são recomendados para uso diário e também para 
a exposição mais longa ao sol (praia, piscina, pesca 
etc.).

O produto deve proteger contra os raios UVA 
(indicado pelo PPD) e contra os raios UVB (indicado 
pelo FPS). Aplicar o produto 30 minutos antes da 
exposição solar, para que a pele o absorva. Distri-
buí-lo uniformemente em todas as partes de corpo, 
incluindo mãos, orelhas, nuca e pés. Reaplicar a cada 
duas horas. Porém, atenção, esse tempo diminui se 
houver transpiração excessiva ou se entrar na água.

Dica: o uso de fl uidos siliconados nas pontas dos 
cabelos impede que eles se danifi quem com o vento, 
sol ou a maresia.

É importante também proteger as cicatrizes, 
especialmente as novas, que podem fi car escuras 
se expostas ao sol. Já as antigas também devem ser 
protegidas, pois há risco de desenvolvimento de 

tumores, apesar de ser um evento raro. A proteção 
pode ser feita com uso de barreiras físicas, como 
adesivos, esparadrapos ou por meio do uso de 
fi ltro solar.

Em crianças, inicia-se o uso do filtro solar a 
partir dos seis meses de idade, utilizando um pro-
tetor adequado para a pele que é mais sensível, de 
preferência fi ltros físicos. Recomenda-se buscar 
orientação com pediatra ou dermatologista sobre 
qual o melhor produto para cada caso. É preciso que 
crianças e jovens criem o hábito de usar o protetor 
solar diariamente.

Alerta: pessoas de pele negra têm uma proteção 
natural, pela maior quantidade de melanina produ-
zida, mas não podem se esquecer da fotoproteção, 
pois também estão sujeitas a queimaduras, câncer 
da pele e outros problemas. Assim como as pessoas 
de pele mais clara, precisam usar fi ltro solar, roupas 
e acessórios apropriados diariamente.

Fonte: Sociedade Brasileira 
de Dermatologia

Atenção também ás madeixas
Muito sol, vento, água do mar, cloro e areia 

agridem os cabelos, fazendo com que percam muita 
água e proteína. Além disso, eles fi cam desbotados, 
ressecados e com as indesejadas pontas duplas.

Nesta estação, é preciso redobrar os cuidados 
com os cabelos, para que eles não enfraqueçam. 
Para deixar os cabelos protegidos, fortes e mais 
resistentes é preciso ter cuidados não só no verão, 
mas também antes e depois.

Veja alguns cuidados simples para manter os 
cabelos saudáveis no verão:

| Enxágue os cabelos após sair do mar e da pis-
cina. Este cuidado evita que o sal da água do mar 
e os produtos usados para o tratamento da água 
da piscina fi quem acumulados e causem danos 
aos fi os.

| Mantenha os cabelos e o couro cabeludo sem-
pre limpos. No verão, o suor, o calor e a umidade 
podem facilitar problemas como seborreia e caspa.

| Evite abusar de químicas nesta época do ano. 
No verão as agressões aos cabelos são maiores 
(vento, sol, água do mar, da piscina). Abusar de 
químicas coloca em risco a qualidade dos fi os.

| Use sempre cremes com fator de proteção 
solar. Ainda que o dia esteja nublado, com céu 
encoberto e o sol parecer tímido, é preciso investir 
na proteção das madeixas. Aplique o produto nos 
fi os secos ou úmidos pelo menos 30 minutos antes 
de se expor ao sol. O chapéu também é uma boa 
pedida, ele ajuda proteger os fi os e dá um charme 
especial.

| Evite usar água quente para lavar os cabelos e 

deixe os fi os soltos para que sequem naturalmente. 
Dê um tempo no secador: use somente quando 
for realmente necessário. Prender o cabelo ainda 
úmido pode arrebentar os fi os e deixá-los opacos.

| Faça hidratações regulares. Apesar da maior 
umidade relativa do ar, da exposição à água do mar 
e da piscina, os cabelos no verão tendem a ressecar.


