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5 cuidados com a pele negra no verão 

A dermatologista Katleen Conceição fala sobre proteção e precauções com a pele negra 

na estação mais quente do ano 

 

 

É muito importante cuidar da pele durante todo o ano, mas é no verão que o zelo deve 

ser redobrado. A pele negra tem suas especificidades e requer alguns cuidados 

especiais. Em um papo com a dermatologista especialista Katleen Conceição, 

descobrimos quais são as 5 dicas e precauções necessárias na época mais quente e 

ensolarada do ano. 

 

1. Vá ao dermatologista 

Não existe uma fórmula mágica, que funcione com todo mundo. Portanto, uma das 

primeiras dicas da dermato é se consultar um especialista. "A pele negra tem as suas 

peculiaridades, como a tendência à hiperpigmentação, queloide, melasma, entre 

outros, mas as pessoas também e somente um dermatologista pode avaliar 

pessoalmente cada caso", enfatiza a especialista. 

https://revistamarieclaire.globo.com/Beleza/noticia/2019/12/5-cuidados-com-pele-negra-no-verao.html
https://revistamarieclaire.globo.com/Beleza/noticia/2019/12/5-cuidados-com-pele-negra-no-verao.html
https://revistamarieclaire.globo.com/Beleza/noticia/2019/11/8-truques-valiosos-para-maquiar-pele-negra.html
https://revistamarieclaire.globo.com/Beleza/noticia/2019/11/8-truques-valiosos-para-maquiar-pele-negra.html
https://revistamarieclaire.globo.com/Beauty-Tudo/noticia/2019/08/3-coisas-que-talvez-voce-ainda-nao-saiba-sobre-o-melasma.html


 

 

 

 

 

 

2. Se for usar maquiagem, só com proteção solar 

Para a dermatologista, a maquiagem só é bem-vinda quando vem acompanhada de uma 

proteção contra os raios solares. "O ideal é utilizar bases com filtro solar para 

auxiliar na prevenção das manchas ou hiperpigmentação", comenta Katleen. 

 

 

3. Filtro solar potente 

A proteção solar é de extrema importância sempre, mas mais ainda quando estamos 

no verão. Segundo a especialista, o filtro ideal para a pele negra deve ser "no mínimo 

FPS 30 e de cor para evitar hiper pigmentações, como marcas pós acne e o temido 

melasma." 

 



 

 

 

 

4. Atenção aos tratamentos estéticos 

Uma vez que a pele negra é mais propensa ao surgimento de marcas por diversos 

motivos, é preciso maior cautela na escolha de procedimentos estéticos. "Quase 

todos os tratamentos podem ser realizados, mas com muito cuidado na fluência, pois a 

pele negra mancha com facilidade. Não recomendo, por exemplo, luz pulsada e o peeling 

de fenol pelo alto risco de queimaduras", explica a médica. 

 

 

5. Combate à pele seca 

Katleen também apontou entre as particularidades mais comuns, a pele corporal mais 

ressecada. Para combater, é válido investir em um bom creme hidratante para usar 

ao longo do verão. 

 


