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Assunto: CUIDADOS COM A PELE NEGRA NO VERÃO 

 

 
 

Se você tem pele negra, leia essa matéria: Katleen Conceição ensina os 

cuidados que devem ser tomados no verão 

 

Maior referência em dermatologia para peles negras no Brasil, médica também explica 

quais são as doenças dermatológicas mais comuns e como identificá-las 

 

 

 

Os cuidados com a exposição ao sol são constantes, sobretudo com a chegada do 

verão no fim do ano. Porém, quem acha que a pele negra não precisa dessa atenção 

está enganado. Apesar de maior resistência por conta da melanina , a pele negra 

também precisa de cuidados.  Segundo uma pesquisa realizada em 2003 pela Sociedade 

Brasileira de Dermatologia, cerca de 78,7% dos negros não usavam nenhum tipo de 

protetor solar por acharem desnecessário. 
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Katleen Conceição é a única dermatologista do Brasil especialista em pele negra. Ela 

conta que, ao longo do tempo, a população negra passou a se preocupar mais com a 

saúde da pele.  

 

— Percebi que, com o passar do tempo, a população negra se interessou mais com esses 

cuidados. Com isso, a procura por dermatologistas aumentou, principalmente comigo. 

Mas acredito que a relação especial com o meu atendimento é pela experiência com a 

pele negra, com laser etc.  Essa conscientização é importante. Não podemos nos prender 

ao fato de que a melanina protege totalmente: hoje, sabemos que não é bem assim. 

Pessoas negras precisam usar o filtro solar diariamente, de 3 em 3 horas, mesmo em 

dias nublados, e evitar os horários mais fortes do sol — afirma Katleen, que faz 

ressalvas sobre algumas doenças comuns na pele negra. 

 

—  Nós, negros, temos tendência a ter foliculite (pelo encravado na epiderme após 

depilação), ressecamento na pele e acne, principalmente as mulheres. Em comparação 

às pessoas brancas, tem sido estudada a existência de diferenças no tamanho e na 

produção de sebo na pele. Isso porque há um tipo frequente de acne, que é resultante 

de produtos gordurosos nos cabelos. Além disso,  as manchas são recorrentes, devido à 

maior quantidade de melanina — completa. 

 

Oito doenças mais comuns na pele negra 

Katleen lista outros problemas que afetam a pele da população negra e requerem 

cuidados. 

https://oglobo.globo.com/celina/nao-havia-fotos-de-pessoas-negras-nos-livros-testava-laser-em-mim-lembra-dermatologista-especialista-em-pele-negra-23725313


 

 

 

 

Dermatite atópica: é mais comum em crianças negras. Estudos mostram que elas 

apresentam risco aproximadamente seis vezes maior do que as brancas de ter 

doença grave porque a vermelhidão na pele negra é pouco perceptível e pode ser um 

fator que contribui para isso. 

 

Líquen plano: suas lesões são brilhantes, escuras ou acinzentadas, sendo as formas 

anulares mais encontradas na pele negra. A hiperpigmentação residual é intensa e 

persistente. Raramente os negros apresentam lesão oral. 

 

Cabelos são mais quebradiços e mais suscetíveis à tensão: a água e a 

resistência tênsil são menores e, por isso, formam nós e pequenas fissuras. Eles 

quebram facilmente e são difíceis de pentear. 

 

Quelóide: desenvolve-se após um ferimento, sendo a sua incidência de três a 18 vezes 

maior na pele negra. A maioria se dá na faixa etária entre 10 e 30 anos. 

 

Dermatose papulosa negra: é uma condição cutânea benigna, comum entre adultos 

negros. Caracteriza-se por múltiplas pápulas pequenas, escuras e assintomáticas, 

localizadas no rosto. 

 

Alopécia de tração : os folículos pilosos possuem densidade e número total menores 

em comparação aos de pessoas brancas. 

 

Hiperpigmentação perioral: frequentemente observada em mulheres negras. Sua 

causa ainda é desconhecida, mas parece não ser sequela de inflamação. Caracteriza-se 

por pigmentação na pele perto da boca. 

 

Pseudoacantose nigricante: comum entre indivíduos negros, tem a coceira como 

ponto principal. Associa-se, frequentemente, ao diabetes mellitus, à obesidade e à 

resistência à insulina. 

 


