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Protetor solar para pele negra: 6 dicas para escolher o seu 

Para evitar queimaduras, manchas e envelhecimento precoce, a pele negra precisa de 

proteção diária. 

 

É verdade que a pele negra - por causa da alta concentração de melanina - tem uma 

certa resistência e pode ser menos afetada quando exposta aos raios solares, mas nem 

por isso deve ficar sem proteção. Cuidados diários fazem com que a aparência 

continue saudável e também evita problemas como queimaduras 

solares, envelhecimento precoce e melasmas (manchas escuras). 

 

Quer saber como se proteger dos raios solares da maneira certa? Veja 5 dicas de 

cuidados e produtos ideais para manter a saúde da sua pele intacta!  
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1. Por que proteger a pele negra? 

De fato, a melanina consegue aumentar a proteção da pele negra em contato com os 

raios UVA e UVB. Ela pode evitar doenças de pele, como o câncer, mas não é eficaz para 

combater manchas, descamação e queimaduras. 

PUBLICIDADE 

 

“A pele negra mancha com facilidade devido à maior quantidade de melanina, por isso 

necessita de fotoproteção diária em todas as estações do ano e, claro, com maior 

atenção no verão”, orienta Dra. Katleen Conceição, dermatologista especialista em 

pele negra. 

 

2. Como proteger a pele negra? 

A dermatologista recomenda que as pessoas de pele negra usem filtro solar de, no 

mínimo, FPS 30, que deve ser reaplicado de 3 em 3 horas, ainda mais em dias quentes 

ou que você irá frequentar piscinas e praias.“Quando você reaplica o produto traz mais 

durabilidade e aumenta o efeito de proteção à pele, por isso corre menos riscos de sofrer 

por conta de queimaduras de sol e futuros melasmas”, diz. 

 

 

 

3. Evite efeito o esbranquiçado do protetor solar 

Quem nunca passou pela situação de aplicar o filtro solar e ficar parecendo um 

fantasma? Pois é! Com o avanço da tecnologia no mercado de beleza, muitas marcas já 



 

 

 

 

desenvolveram produtos ideais para a pele negra, que incluem inúmeras opções de FPS 

e fórmulas exclusivas. 

 

Nos últimos anos foram lançados protetores potentes, mas com uma consistência leve, 

toque seco e bem fáceis de espalhar na pele do rosto e corpo. Para facilitar ainda mais, 

você pode usar bases com pigmento que, além de corrigir imperfeições, tem proteção 

solar na composição e é resistente à água. Tudo para não deixar de proteger sua pele! 

 

 

4. Pele com acne 

Quem tem pele acneica deve usar protetor solar específico para não agravar o problema. 

A pele negra tem bastante tendência a manifestar manchas nos lugares que foram 

afetados pela acne. 

 



 

 

 

 

“Minha dica é usar filtro solar convencional e também com cor para ter uma dupla 

proteção. Protetor solar com pigmento é muito melhor, pois protege, principalmente, da 

luz visível (emitida por lâmpadas, smartphones, televisão e computador)”, diz a 

dermatologista. 

 

 

5. Pele oleosa 

Para peles oleosas, a dermatologista indica protetores com toque mais seco e sem efeito 

pegajoso na pele. Se você optar por um produto que aumenta a oleosidade da sua pele, 

maiores serão as chances de abrir os poros e desenvolver sebo, acne e espinhas. 

 

 

6. Pele seca 

Peles secas sempre precisam de produtos com ação hidratante, já que naturalmente têm 

tendência a mostrar sinais da idade mais cedo. Por isso, aposte em composições que 

evitam o ressecamento da pele e que também incluem benefícios anti-idade. 



 

 

 

 

 

 


