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MORAES, Camila. A importância do uso do protetor solar na prevenção do 
câncer de pele. 33f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) 
–Anhanguera, Niterói, 2018. 

 

RESUMO 

Está bem estabelecido que a exposição solar é a principal causa para o 
desenvolvimento do câncer de pele. Acredita-se que a radiação UV contínua crônica 
induza o melanoma maligno, ao passo que a exposição intermitente a altas doses de 
UV contribui para a ocorrência de ceratose actínica como lesões precursoras do 
carcinoma de células escamosas, bem como para o carcinoma basocelular. Não 
apenas a fotocarcinogênese, mas também os mecanismos do fotoenvelhecimento se 
tornaram recentemente aparentes. A este respeito, o uso de protetores solares 
mostrou-se cada vez mais importante e popular nas últimas décadas. No entanto, 
ainda há inconsistência sobre a utilidade dos protetores solares. Vários estudos 
mostram que o uso inadequado e a eficácia incompleta do espectro UV podem 
comprometer a proteção mais do que o esperado anteriormente. Nesse contexto, o 
objetivo geral desse estudo é discorrer sobre o papel do protetor solar na prevenção 
do câncer de pele. O trabalho se constitui em uma revisão de literatura, realizada a 
partir de buscas nas seguintes bases de dados: MEDLINE, LILACS, SCIELO, no 
período entre 2005 e 2017. Os filtros solares inorgânicos, como o óxido de zinco e o 
óxido de titânio, têm uma ampla gama de atividade espectral, em comparação com a 
maioria dos produtos orgânicos de proteção solar, mas sua aceitabilidade cosmética 
ainda é superior à dos filtros solares inorgânicos. Apesar de ser uma questão de 
debate, atualmente o fator de proteção solar (FPS) é a informação mais confiável para 
o consumidor como medida de eficácia do filtro solar.  

Palavras-chave: Câncer de pele; Prevenção primária; e Protetores solares.  

 

 

 

 

 

 

 

 



MORAES, Camila. The Importance of Using Sunscreen to Prevent Skin Cancer. 
33f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) –Anhanguera, 
Niterói, 2018. 

 

ABSTRACT 

It is well established that sun exposure is the leading cause for the development of 
skin cancer. Chronic continuous UV radiation is believed to induce malignant 
melanoma, while intermittent exposure to high doses of UV contributes to the 
occurrence of actinic keratosis as precursor lesions of squamous cell carcinoma as 
well as basal cell carcinoma. Not only photocarcinogenesis, but also the mechanisms 
of photoaging have recently become apparent. In this respect, the use of sunscreens 
has become increasingly important and popular in recent decades. However, there is 
still inconsistency about the usefulness of sunscreens. Several studies have shown 
that inadequate use and incomplete UV spectrum can compromise protection more 
than previously expected. In this context, the general objective of this study is to 
discuss the role of sunscreen in the prevention of skin cancer. The work consists of a 
review of the literature, carried out from searches in the following databases: 
MEDLINE, LILACS, SCIELO, between 2005 and 2017. Inorganic sunscreens, such as 
zinc oxide and titanium oxide, have a wide range of spectral activity compared to most 
organic sunscreen products, but their cosmetic acceptability is still superior to that of 
inorganic sunscreens. Although it is a matter of debate, today the sun protection factor 
(SPF) is the most reliable information for the consumer as a measure of the 
effectiveness of the sunscreen. 

Keywords: Skin cancer; Primary prevention; and Solar protectors. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os agentes fotoprotetores protegem a pele dos raios ultravioleta (UV), 

prevenindo e minimizando efeitos prejudiciais do Sol. A existência de várias 

tecnologias proporciona alternativas de uso, por exemplo: os fotoprotetores, que se 

apresentam de forma opaca quando aplicados sobre a pele, bloqueiam uma maior 

porcentagem de luz em comparação com protetores solares translúcidos, que 

requerem reaplicações frequentes para uma ótima eficácia. 

Nesse contexto, o presente estudo apresenta os diferentes tipos de 

fotoprotetores, seu mecanismo de ação, como também sua importância na 

proteção contra os raios solares, já que, encorajar a fotoproteção é a principal 

estratégia preventiva empregada, ainda mais com a existência de tecnologias 

presentes nos fotoprotetores.  

A crescente incidência de câncer de pele e efeitos causados por radiação 

UV provocou o aumento do uso de agentes protetores solares, que mostraram 

efeitos benéficos na redução dos sintomas e recidiva desses problemas. Muitos 

compostos fotoprotetores estão em uso, mas sua segurança e eficácia ainda estão 

em questão. Diante disso questiona -se: como o protetor solar age na prevenção 

do câncer de pele?  

Em consequência, as recomendações rigorosas de proteção da radiação UV 

solar e artificial representam uma parte fundamental dos programas de prevenção 

destinados a reduzir os danos da pele induzidos pela radiação UV e o câncer de 

pele. Nesse contexto, o objetivo geral desse estudo é discorrer sobre o papel do 

protetor solar na prevenção do câncer de pele, para isso, se propõem com objetivos 

específicos em abordar as consequências da exposição da pele à radiação UV; 

descrever o mecanismo de ação dos fotoprotetores; relacionar o uso da 

fotoproteção com a prevenção do câncer de pele. 

O trabalho se constitui em uma revisão de literatura, realizada a partir de 

buscas nas seguintes bases de dados: MEDLINE, LILACS, SCIELO, no período 

entre 2005 e 2017.  As palavras-chave utilizadas foram: “câncer de pele”, 

“prevenção primária” e “protetores solares”.  Os critérios de inclusão para a 

pesquisa serão: artigos em língua portuguesa e inglesa, monografias, dissertações 

e teses relacionados ao tema. Serão excluídos os trabalhos que não demonstravam 

assuntos pertinentes ao estudo.
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2.  RISCOS DA EXPOSIÇÃO AO SOL 
 

As autoridades de saúde pública do Brasil estão recomendando que 

homens, mulheres e crianças reduzam sua exposição à luz do sol, com base 

nas preocupações de que essa exposição promova o câncer de pele. Por 

outro lado, os dados mostram que um número crescente de americanos sofre 

de deficiências de vitamina D e sérios problemas de saúde causados pela 

exposição insuficiente ao sol. O corpo da ciência sobre os benefícios da 

exposição moderada ao sol está crescendo rapidamente, e está causando 

uma percepção diferente do sol / UV no que se refere à saúde 

humana. Melanoma e sua relação com a exposição solar e queimaduras 

solares não são adequadamente abordados na maior parte da literatura 

científica (FILHO et al., 2017) 

O mecanismo do melanoma é desconhecido, mas acredita-se estar 

ligado a fatores genéticos.  O principal fator de risco não-genético identificado 

é a radiação ultravioleta (UVR), e a relação entre o melanoma e a RUV é 

bilateral: a exposição ao sol com a pele não queimada está associada a um 

risco reduzido de melanoma, enquanto as queimaduras estão associadas à 

duplicação do risco de melanoma.  Há muito tempo observa-se que os 

trabalhadores de atividades ao ar livre têm menor incidência de melanoma do 

que os trabalhadores internos (POPIM et al., 2008). 

A literatura epidemiológica relacionada aos fatores predisponentes 

para o câncer de pele enfatizando a considerável influência da radiação 

ultravioleta (UV) na incidência do câncer de pele informa que a radiação UV é 

a principal causa da vasta maioria das doenças da pele, incluindo o câncer de 

pele. A incidência de câncer de pele não melanoma induzido por UV 

aumentou dramaticamente em todo o mundo, sendo responsável por mais de 

40% de todos os cânceres humanos no Brasil, sendo assim os agentes 

fotoprotetores protegem a pele prevenindo e minimizando os efeitos 

prejudiciais dos raios UV da luz natural (FLOR et al., 2007).  

A pele é o maior órgão do corpo situado na interface entre o corpo e 

seu ambiente. A pele protege os órgãos internos do corpo, atuando como uma 

barreira eficaz contra os efeitos deletérios da radiação, dessa forma o foto-
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envelhecimento representa uma das principais causas da radiação UV 

manifestada pela flacidez, enrugamento e fotocarcinogênese promovendo 

danos nas células e no ácido desoxirribonucleico (DNA). Nesse contexto, os 

filtros solares são os principais agentes que aumentam a tolerabilidade da 

pele aos raios UV (BATISTA et al., 2013). 

A radiação UV tem amplo espectro, variando de 40 a 400nm (30–3eV), 

que é dividido em vácuo UV (40–190nm), UV distante (190–220nm), UVC 

(220–290nm), UVB (290–320) e UVA (320-400nm), dos quais os dois últimos 

são importantes para a saúde. Existem dois subtipos distintos de radiação 

UVA. UVA de onda curta (320–340nm) e UVA de onda longa (340–400nm), 

este último constituindo a maior parte da radiação UVA. A quantidade de 

exposição ao UVA geralmente permanece constante, enquanto a exposição 

ao UVB ocorre mais no verão (SILVA, 2008).  

Os efeitos do UVA geralmente se manifestam após uma longa duração 

da exposição, mesmo que as doses sejam baixas. Postula-se que o UVA 

regule a formação de metaloproteinases de matriz (MMPs), enzimas que 

degradam a elastina e o colágeno da matriz, que, se não forem prevenidos, 

podem resultar em redução acentuada da elasticidade da pele e aumento do 

enrugamento. A radiação UVA danifica a pele ao penetrar nas camadas da 

pele e produzir oxigênio reativo, resultando em mudanças agudas e crônicas 

(SILVA, 2008).  

Estudos mostraram que o UVA prejudica a atividade da célula 

apresentadora de antígeno (APC) das células epidérmicas e, portanto, causa 

imunossupressão, contribuindo para o aparecimento do câncer de pele. Os 

agentes de proteção solar mostraram fornecer proteção significativa contra a 

atividade da APC epidérmica induzida pela alta dose de UVA. A mutação que 

ocorre em melanócitos humanos devido a danos causados ao DNA pela 

radiação UVA é uma das razões propostas (GARLAND et al., 2015).  

Em resumo, a radiação UVA pode causar dano ao DNA nuclear e 

mitocondrial, mutações genéticas e câncer de pele, desregulação das reações 

enzimáticas em cadeia, imunossupressão, peroxidação lipídica (danos à 

membrana) e efeitos fotoalérgicos e fototóxicos (SILVA, 2008). 
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A radiação UVB também pode causar alterações agudas, como 

pigmentação e queimaduras solares, e alterações crônicas, como 

imunossupressão e fotocarcinogênese. Ambas as radiações UVA e UVB 

podem causar queimaduras solares, reações de fotoenvelhecimento, eritema 

e inflamação (GARLAND et al., 2015).  

A queimadura solar é o dano cutâneo mais comumente causado pela 

luz natural. O uso inadequado de filtro solar e a aplicação inadequada também 

contribuem para o aumento da prevalência de queimaduras solares, apesar 

do uso frequente de filtros solares. A evidência disponível indica que a 

queimadura solar é mais comumente vista em pessoas de pele branca e 

jovens com pele sensível. A queimadura solar é comum no Brasil, com 34,4% 

dos adultos afetados (BRASIL, 2015).   

Com o aumento da incidência em casos de câncer de pele, como os 

carcinomas basocelular, relatados em todo o mundo, o uso de agentes 

fotoprotetores tem aumentado ao longo dos anos.  Tem havido melhora 

sintomática e inibição da recorrência dessas condições quando agentes 

fotoprotetores são utilizados de forma terapêutica ou profilática, indicando a 

necessidade de promover e regularizar sua aplicação (FLOR et al., 2007). 

Biologicamente, o UVB é conhecido por induzir danos no DNA através 

da criação de dímeros de pirimidina, enquanto o UVA o faz em ordens de 

grandeza menos eficientes.  Danos oxidativos através da criação de radicais 

livres (oxigênio singleto e peróxido de hidrogênio) ocorrem em todas as 

frequências de UVR.  No entanto, o corpo humano tem muitas defesas contra 

tais danos, incluindo mecanismos de reparo do DNA, inibição do crescimento 

e do ciclo celular, redução da proliferação, aumento da sensibilidade à 

apoptose, aumento da diferenciação celular e efeitos anti-

inflamatórios; muitos dos quais estão relacionados à vitamina D produzida 

pela exposição ao UVB (FILHO et al., 2017).   

Com relação às queimaduras solares, os melanócitos não estão 

replicando as células, então, uma vez que o dano ao DNA tenha ocorrido, é 

necessário que a replicação celular ocorra para a possibilidade de 

melanócitos não reparados ou mal reparados se desenvolverem em 
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melanoma maligno. As queimaduras solares correspondem a raras ocasiões 

de divisões celulares e consequente vulnerabilidade a mutações em 

melanócitos outrora indolentes (POPIM et al., 2008). 

  Com relação à exposição solar crônica e não queimada, acredita-se 

que a proteção contra queimaduras solares e o desenvolvimento de 

melanoma sejam decorrentes de foto-adaptação (aumento da melanização e 

espessamento epidérmico) ou da indução de níveis mais altos de vitamina D 

ou possivelmente de ambos.  A vitamina D produzida pela exposição ao UVB 

é convertida na forma ativa da vitamina D pelo seu metabolismo sequencial 

no fígado para formar a principal forma circulante da vitamina D, a 25-

hidroxivitamina D [25 (OH) D] que é então convertida nos rins a 1,25-di-

hidroxivitamina D [1,25 (OH) 2D]. Evidências sugerem que a vitamina D que 

é produzida na pele também pode ser convertida na pele para sua forma ativa 

1,25 (OH) 2D, aumentando assim o reparo do DNA e diminuindo o risco de 

câncer (FILHO et al., 2017). 

A incidência de melanoma no Brasil aumentou drasticamente de 1 para 

100.000 pessoas por ano em 1935 para 23 por 100.000 por ano em 2016. 

Várias explicações para esse fenômeno foram sugeridas, incluindo deriva 

diagnóstica, depleção da camada de ozônio, o uso generalizado de 

dispositivos artificiais de RUV e a proliferação de grandes janelas em prédios 

de escritórios (FILHO et al., 2017).   

Nenhuma dessas explicações é particularmente satisfatório para a 

razão que ninguém explica o aumento constante na incidência de melanoma 

desde 1935. Enquanto queimaduras solares têm sido associadas com o dobro 

de risco de melanoma, crônica exposição não queimar sol e ocupações ao ar 

livre têm sido associados com reduzida risco de melanoma (POPIM et al., 

2008). 

Ocupações internas, como profissionais, gerentes, administrativos, 

vendas e serviços cresceram de 25% para 75% do total de empregos entre 

1910 e 2000. 25% dos americanos viviam em fazendas em 1930, enquanto 

apenas 2% o faziam hoje.  As atrações internas, como ar-condicionado, 

televisão, computadores e internet, provavelmente levaram os americanos a 
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gastar mais tempo em ambientes fechados, a prevalência de queimaduras 

solares é alta e tem aumentado, e os níveis séricos de 25 (OH) D da American 

público, um marcador provável de exposição ao sol, são baixos e estão em 

declínio (DIDIER et al., 2014).   

Uma explicação mais plausível para o aumento da incidência de 

melanoma desde 1935 pode ser a exposição contínua e insuficiente ao sol e 

a crescente deficiência / deficiência de vitamina D, e a crescente prevalência 

de queimaduras solares experimentada pelo público americano no mesmo 

período. Além disso, estudos epidemiológicos não indicam qualquer diferença 

no risco de melanoma com base na idade em que ocorre a exposição à 

radiação UV (SILVA, 2008).   

As queimaduras solares parecem ser igualmente arriscadas em 

qualquer idade.  As mensagens de saúde pública dos últimos 50 anos para 

evitar a exposição solar e usar protetores solares químicos podem ter 

contribuído para o aumento da incidência de melanoma, dessa forma, não 

podemos encontrar evidências consistentes de que o uso de protetores 

solares químicos reduz o risco de melanoma (FILHO et al., 2017).  

POPIM et al. (2008) encontraram em um estudo prospectivo que pode 

haver uma associação entre o uso de filtro solar e a redução do risco de 

melanoma. No entanto, desde que os participantes foram informados de que 

participaram de um ensaio de prevenção do câncer de pele e foram 

questionados periodicamente durante o julgamento sobre o uso de filtro solar, 

a probabilidade de serem significativamente mais cuidadosos com a aplicação 

de filtro solar de acordo com as instruções do fabricante Protetor solar não 

pode ser descontado (DIDIER et al., 2014). 

 Além disso, este estudo foi realizado em ambiente tropical, diferindo 

significativamente dos ambientes da América do Norte e Europa. O uso de 

protetor solar placebo foi barrado por preocupações éticas. Os filtros solares, 

no entanto, reduzem a aclimatização à produção de UVR e vitamina D na 

pele.  Como as autoridades de saúde pública recomendam o uso liberal de 

protetores solares para uma boa saúde, a rotulagem de protetores solares 

deve conter uma declaração sobre a possibilidade de deficiência de vitamina 
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D que pode resultar do uso excessivo de protetores solares. Rotulagem 

também deve indicar que os filtros solares não foram mostrados para ser 

eficaz na redução do risco de melanoma. Protetores solares mostraram em 

um estudo serem eficazes na redução do risco de células escamosas, mas 

não de células basais, câncer de pele (POPIM et al., 2008). 
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3.  MECANISMOS DE AÇÕES DO FOTOPROTETORES  
 

Ultravioleta (UV) compõe apenas uma pequena região do espectro de 

radiação eletromagnética e é dividida em três subdivisões: Ultravioleta C 

(UVC) (200–290 nm), Ultravioleta B (UVB) (290–320 nm) e UVA (320– 400 

nm). O ultravioleta A (UVA) é dividido em UVA1 (340–400 nm) e UVA2 (320–

340 nm). O ozônio na atmosfera da Terra absorve 100% dos UVC, 

aproximadamente 90% dos UVB, e virtualmente nenhum UVA e, portanto, o 

esgotamento da camada de ozônio levou a um aumento substancial na 

transmissão de UV para a superfície da Terra (CORTEZ et al., 2016). 

A compreensão da radiação ultravioleta (UVR) e seus efeitos sobre a 

pele é importante. O espectro UV causa o envelhecimento da pele, o 

desenvolvimento de queimaduras solares, a produção de lesões pré-

cancerosas e cancerígenas e a imunossupressão. Os efeitos 

imunossupressores incluem a supressão da hipersensibilidade de contato e 

hipersensibilidade de tipo retardado e alterações na função das células de 

Langerhans (FERREIRA; SILVA, 2018). 

O UVA está associado a efeitos do envelhecimento e produz 

pigmentação. Ele penetra mais profundamente na camada da pele e 

indiretamente danifica o DNA através da produção de espécies radicais de 

oxigênio (ROS). Causa uma diminuição nas células de Langerhans presentes 

na derme, enquanto aumenta as células inflamatórias na derme (SALGADO 

et al., 2014).  

 O UVA aumenta a expressão de p53, um gene supressor de tumor, 

enquanto promovem carcinogenicidade UVB e estresse oxidativo. A 

exposição a UVB, por outro lado, causa queimaduras solares e quebras no 

cordão de DNA. O UVB produz mutações de dímeros de pirimidina, que estão 

fortemente associadas a cânceres de pele não melanoma (FERREIRA; 

SILVA, 2018) 

Por muitos anos, o foco de pesquisa e estratégias de proteção tem sido 

centralizado na parte UV da luz solar, porque sua energia de fótons 

relativamente alta causa alterações macroscópicas na pele que são visíveis 

mesmo após uma curta duração da exposição resultando em envelhecimento 
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acelerado da pele e contribuindo para a desenvolvimento de câncer. A 

radiação UV representa apenas cerca de 7% da energia solar, mas o 

infravermelho A (IRA) (760-1440 nm) também pode atuar como um fator 

ambiental prejudicial à pele através de sua capacidade de resultar em 

alterações na expressão gênica das células da pele em vários pontos, 

resultando em envelhecimento acelerado da pele e contribuindo para o 

desenvolvimento do câncer (RIBEIRO; OHARA, 2017).  

O efeito da luz visível sobre a pele tem recebido muito pouca atenção, 

em comparação com a radiação UV e seus efeitos sobre a pele são 

provavelmente menos importantes do que o papel da radiação UV. Entretanto, 

a sensibilidade à luz visível é um fenômeno importante em doenças como a 

porfiria, a urticária solar e outras fotodermatoses idiopáticas, como a erupção 

polimorfa à luz (FERREIRA; SILVA, 2018). 

Os protetores solares foram divididos em absorvedores químicos 

(orgânicos) e bloqueadores físicos (inorgânicos) com base em seu 

mecanismo de ação. Os filtros solares químicos são geralmente compostos 

aromáticos conjugados com um grupo carbonilo. Essa estrutura geral permite 

que a molécula absorva os raios UV de alta energia e libere a energia como 

raios de baixa energia, evitando assim que os raios UV prejudiciais à pele 

atinjam a pele. Bloqueadores físicos ou filtros solares não químicos refletem 

ou dispersam a RUV. Eles contêm minerais inertes, como dióxido de titânio 

ou óxido de zinco. Orgânicos são bloqueadores de UVA ou UVB (SALGADO 

et al., 2014). 

 

3.1 BLOQUEADORES DE UV B 
 

3.1.1 Aminobenzoatos 
 

 

Padimate O é o absorvente UV-B mais potente. O declínio em seu uso, 

juntamente com a demanda por produtos de maior fator de proteção solar 

(FPS), levaram à incorporação de múltiplos ingredientes ativos em um único 

produto para atingir o FPS desejado, substituindo os ésteres individuais do 

ácido Aminobenzóico (PABA) (RIBEIRO; OHARA, 2017). 
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3.1.2 Cinnamates  
 

 

Os cinamatos substituíram em grande parte os derivados de PABA 

como os próximos absorventes de UVB mais potentes. São octinoxato (octil 

metoxicinamato [OMC]) e cinoxato (2-etoxietil-metoxicinamato). O OMC é um 

potente absorvedor de UVB e é o ingrediente de proteção solar mais 

utilizado. A eficácia do OMC pode ser ainda maior quando encapsulado em 

microesferas de polimetilmetacrilato (CORTEZ et al., 2016).  

 

3.1.3 Salicilatos 
 

 

Os salicilatos são absorvedores de UVB fracos e são geralmente 

usados em combinação com outros filtros UV. Ambos octisalate e homosalate 

são insolúveis em água que leva à sua alta substantividade, que é a 

capacidade de manter a sua eficácia após a exposição à água e 

transpiração. O salicilato de trolamina é solúvel em água e tem sido usado em 

produtos capilares. Estes compostos também podem desempenhar um papel 

menor na estabilização e prevenção da fotodegradação de outros ingredientes 

do protetor solar (SALGADO et al., 2014).  

 

3.1.3 Octocrileno 
 

 

O perfil de absorção do octocrileno varia de 290 a 360 nm com pico de 

absorção a 307 nm. O composto tem um excelente perfil de segurança com 

baixa irritação, fototoxicidade e potencial fotoalérgico. Octocrylene pode ser 

usado em combinação com outros absorvedores de UV para obter fórmulas 

de FPS mais altas e para adicionar estabilidade (RIBEIRO; OHARA, 2017). 

 

3.1.5 Ensulizole 
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O sulfonato de ensulizole ou fenilbenzimidazol é solúvel em água e é 

utilizado em produtos formulados para se sentirem mais leves e menos 

oleosos, como hidratantes cosméticos de uso diário. É um filtro UVB seletivo, 

permitindo quase toda a transmissão UVA (CORTEZ et al., 2016). 

 

3.1.6 Benzofenonas 
 

 

Embora as benzofenonas sejam principalmente absorvedores de UVB, 

a oxibenzona absorve bem através do UVA II e pode ser considerada um 

absorvedor de amplo espectro. Aumenta significativamente a proteção UVB 

quando usada em uma determinada fórmula. A oxibenzona tem a maior 

incidência de dermatites de contato e fotocontato de todos os filtros solares, e 

essas reações são intensificadas pela exposição ao sol ou ao calor 

(SALGADO et al., 2014).  

As benzofenonas têm baixa substantividade, mas a captação das 

moléculas é detectável no sangue e na urina após aplicação tópica. No 

entanto, a absorção sistêmica parece ser de pouca consequência biológica. 

As moléculas se tornam instáveis com a exposição aos raios UV por meio de 

reações de oxidação e consumo de reservas antioxidantes (FERREIRA; 

SILVA, 2018).  

A oxibenzona não é fotoestável e pode gerar radicais de oxigênio na 

exposição aos raios UV. Há uma preocupação com seu efeito endócrino e 

carcinogênico, embora os estudos científicos atuais não tenham apoiado 

esses medos (SALGADO et al., 2014).  

 

3.1.7 Antranilatos 
 

Os antranilatos são filtros UVB fracos e absorvem principalmente na 

porção próxima do UVA do espectro. Os antranilatos são menos eficazes 

nessa faixa do que as benzofenonas e são menos utilizados (RIBEIRO; 

OHARA, 2017). 
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3.1.8 Avobenzona 
 

Butil metoxidibenzoilmetano ou avobenzona fornece proteção superior 

através de uma grande porção da faixa UVA, incluindo UVA I. Apesar de sua 

eficácia e amplo espectro, a avobenzona é intrinsecamente fotossintética e 

significativa fotodegradação pode ocorrer com uma perda de 50-90% das 

moléculas após 1 hora de Exposição UV  Para aumentar a fotoestabilidade da 

avobenzona, são adicionadas moléculas como o absorvedor de UV (por 

exemplo, octocrileno) e o filtro não UV (por exemplo, 2, 6-naftalato de dietil-

hexilo) (CORTEZ et al., 2016). 

 

3.1.9 Ecamsule 
 

Ácido tereftalideno dicânfora sulfônico ou Mexoryl SX fornece proteção 

dentro da faixa UVA próxima. O composto é fotoestável, resistente à água e 

possui baixa absorção sistêmica (RIBEIRO; OHARA, 2017). 

 

 

3.2 PROTETORES SOLARES INORGÂNICOS 

 

Protetores solares inorgânicos ou bloqueadores físicos refletem ou 

refletem os raios UV. Alguns dos bloqueadores solares originais eram 

formulações opacas que refletiam ou dispersavam a RUV. A má aceitação 

cosmética limitou o uso generalizado até que formas micro dimensionais se 

tornassem disponíveis, também conhecidas como filtros solares particulados 

inorgânicos (SALGADO et al., 2014). 

 

3.2.1 Dióxido de titânio 
 

O dióxido de titânio é um filtro UV de amplo espectro que não penetra 

no estrato córneo. Foi submetido a um processo de micronização para uma 

cosmese melhorada. O dióxido de titânio micro fino fornece foto proteção 

contra UVB e UVA II (315-340 nm), mas não tem cobertura dentro do UVA1 

(340-400 nm) (RIBEIRO; OHARA, 2017). 
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3.2.2 Óxido de zinco 

 
O óxido de zinco é um ingrediente seguro e eficaz em produtos 

fotoprotetores. É foto estável, não foto reativo, e não fotocatalítico. Tem pouco 

potencial para irritação ou sensibilização. Óxido de zinco micronizado, menor, 

é considerado um protetor UV de amplo espectro. Embora não tão eficiente 

na faixa UVB quanto o dióxido de titânio, este filtro UV inorgânico cobre 

predominantemente o espectro UVA, com proteção contra o UVA1. O óxido 

de zinco também é considerado inferior como um filtro UV para os filtros 

solares orgânicos (CORTEZ et al., 2016).  

 

3.3 FOTOPROTEÇÃO SECUNDÁRIA 

 
A fotoproteção secundária envolve o uso de agentes ativos para 

neutralizar os processos fotoquímicos inerentes que podem induzir danos ao 

DNA nas células da pele. Pode ser alcançado por antioxidantes, osmólitos e 

enzimas de reparo de DNA, (por exemplo, fotoliase e endonuclease T4 V) 

(SALGADO et al., 2014). 

UVA danifica o tecido da pele através de espécies reativas de oxigénio 

(ROS) de produção, e estes radicais são neutralizados pelo mecanismo de 

defesa inata do corpo através de uma série de enzimática (por exemplo, 

superóxido-dismutase, catalase, glutationa-redutase, e peroxidase) e 

antioxidantes não enzimáticos (AOs). Quando o acúmulo de ROS das 

poluições UV e ambientais esgota a maquinaria enzimática e esgota o 

reservatório de AOs, podem ocorrer danos ao DNA, membrana lipídica e 

proteínas. OAs tópicos exercem seu efeito dentro das células e podem 

reverter essa falta. Além disso, uma vez penetrados pelo estrato córneo, eles 

podem permanecer ativos por vários dias. Os antioxidantes também foram 

mostrados para proteger contra a radiação infravermelha próxima (IRA) e, 

portanto, eles são importantes para o seu papel central nos efeitos adversos 

induzidos pela IRA (SALGADO et al., 2014). 

Antioxidantes que são usados em protetores solares e produtos 

cosméticos são vitaminas e polifenóis. As vitaminas formuladas em filtros 
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solares são vitamina C solúvel em água e vitamina E lipofílica. A aplicação de 

ácido L-ascórbico demonstrou proteger os danos relacionados aos raios UV, 

conforme medido pelo eritema ou células queimadas pelo sol. A aplicação 

tópica de α-tocoferol demonstrou um número. De efeitos protetores, incluindo 

redução do eritema, foto envelhecimento, foto carcinogênese, e 

imunossupressão (CORTEZ et al., 2016).  

 

3.3.1 Silimarina 
 

A silimarina é derivada da planta do cardo de leite, Silybum 

marianum. Este flavonóide tem fortes efeitos AO capazes de sequestrar EROs 

e prevenir a oxidação lipídica e lipoproteica. Demonstrou-se que a silimarina 

tópica inibe as células queimadas por UVB, previne os dímeros de pirimidina 

induzidos por UVB e reduz o número de tumores induzidos por UVB em 

camundongos (SALGADO et al., 2014).  

 

3.3.2 Polifenóis do chá verde 
 

O chá verde contém um rico nível de polifenóis e, como AOs, os 

polifenóis do chá são mais potentes que as vitaminas C e E. Eles são capazes 

de sequestrar oxigênio singlete, radicais superóxido, radicais hidroxila, 

radicais peroxila e peróxido de hidrogênio. Além das funções do AO, os 

polifenóis do chá também têm efeitos anti-inflamatórios e anti-carcinogênicos 

(RIBEIRO; OHARA, 2017).  

 

3.3.3 Osmólitos 
 

Osmólitos são pequenas moléculas que controlam e estabilizam o 

ambiente celular, regulando a hidratação e as respostas às condições de 

estresse. Osmólitos (solutos orgânicos compatíveis) não são apenas 

utilizados pelas células para controlar os volumes das células, mas foram 

identificados como partes integrantes da defesa celular contra as toxinas 

ambientais. Demonstrou-se que os osmólitos taurina e ectoína protegem 

contra os efeitos prejudiciais do UV e são incorporados em vários filtros 

solares comercialmente disponíveis (CORTEZ et al., 2016). 
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3.3.4 Fotoproteção por vestuário 
 

Vestir roupas tem sido enfatizado como um importante meio de 

fotoproteção. Em comparação com os protetores solares, a roupa tem várias 

vantagens. Roupas e chapéus oferecem uma proteção equilibrada e uniforme 

para os raios UVA e UVB, mas a maioria dos filtros solares oferece mais 

proteção UVB. Roupas e chapéus oferecem proteção mais confiável, desde 

que os usuários se lembrem de usá-los. Por outro lado, um usuário precisa 

aplicar filtros solares 30 minutos antes de ir ao ar livre e reaplicá-los a cada 2 

horas, e o grau de proteção oferecido pelos protetores solares depende da 

aplicação da quantidade correta do produto (RIBEIRO; OHARA, 2017). 

A proteção oferecida pela roupa é medida pelo fator de proteção 

ultravioleta (UPF). A UPF é definida como a razão entre a irradiância UV 

efetiva média transmitida sem tecido à irradiação UV efetiva média transmitida 

através do tecido. Os tecidos são colocados em classes com base no valor 

UPF da etiqueta calculada.  A boa proteção é composta de tecidos com valor 

de rótulo UPF de 15–24, a ótima classe de proteção é composta de tecidos 

com valores de rótulo UPF de 40–50, e 50+ (o maior valor permitido em um 

rótulo) (SALGADO et al., 2014). 

O poliéster tem a melhor capacidade de absorção de UV, enquanto o 

algodão tem o mínimo. O uso de agentes de clareamento óptico também pode 

aumentar a UPF por meio de suas propriedades semelhantes à fluorescente 

(re-emissão de UVR absorvido no espectro visível); no entanto, essa proteção 

aumentada é limitada pela cobertura parcial de UVB. Para concluir, usar um 

tecido de encaixe colorido oferece a melhor fotoproteção de roupas (RIBEIRO; 

OHARA, 2017). 

 

3.3.5 Fotoproteção por uso de óculos 
 

A filtração UVR por óculos de sol é importante porque evita o 

desenvolvimento de certas desordens oculares, incluindo câncer de olho / 

pálpebra, catarata e possivelmente degeneração macular relacionada à 

idade. A eficácia da Sunglass, por outro lado, depende de fatores como 
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tamanho, forma, capacidade de bloqueio de UV e reflexo da parte posterior 

da lente (CORTEZ et al., 2016).  

 A Academia Americana de Oftalmologia recomenda que os óculos de 

sol bloqueiem 99% da UVR e aqueles que possuem padrões para óculos de 

proteção UV. Em nosso país, não temos diretrizes padrão para óculos de 

sol. Alguns autores estudaram as propriedades de proteção UV de óculos de 

sol em câmaras de fototerapia UV e relataram que a redução média na 

penetração de UVA foi de 84,89% e na penetração de UVB foi de 

68,74%. Treze óculos de sol (quatro de marca e nove sem marca) 

proporcionaram uma redução de mais de 80% nos raios UVA e, portanto, o 

uso de óculos de sol durante o trabalho externo poderia fornecer proteção 

solar adequada. Várias tecnologias são usadas para tornar os protetores 

solares mais eficazes e cosmeticamente aceitáveis (SALGADO et al., 2014). 

Os nano materiais são partículas únicas ultrafinas com um diâmetro 

inferior a 100 nm. Atualmente, a nanotecnologia está sendo desenvolvida para 

diagnóstico e rotulagem, direcionamento de medicamentos e 

imunoterapia. Em 1999, a Food and Drug Administration (FDA) permitiu o uso 

de nano partículas em protetores solares. O uso de nano partículas melhora 

a textura e apelo estético dos protetores solares (RIBEIRO; OHARA, 2017). 

Os bloqueadores físicos tradicionalmente usados, como o dióxido de 

titânio e o óxido de zinco, são formulações mais espessas e, portanto, não 

eram cosmeticamente aceitáveis. Os novos protetores solares contendo 

produtos nanométricos de dióxido de titânio e óxido de zinco substituíram as 

formulações mais antigas e essas partículas ultrafinas misturam-se com a 

pele e são cosmeticamente aceitáveis (CORTEZ et al., 2016). 

O uso da nanotecnologia revolucionou o campo dos protetores solares, 

mas os toxicologistas acreditam que as nano partículas podem ser 

potencialmente prejudiciais. A penetração de nano partículas é limitada pelo 

seu tamanho molecular. Salgado et al. (2014) perceberam o titânio na camada 

córnea e no orifício do folículo piloso na pele humana e descobriram que a 

quantidade de dióxido de titânio encontrada em qualquer folículo foi menor 
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que 1% do total aplicado quantidade de filtro solar. A penetração de 

micropartículas no tecido viável da pele não foi detectada. 

A maior área superficial das partículas ultrafinas pode fornecer uma 

interface para reações catalíticas que podem produzir radicais livres e 

danificar as proteínas, lipídios e DNA. As nano partículas também podem 

formar complexos com proteínas que podem escapar da vigilância 

imunológica. Os complexos nano partículas-proteínas também podem atuar 

como haptenos, o que pode induzir doenças autoimunes. Outros estudos são 

necessários para determinar a segurança dos filtros solares de partículas 

manométricas (RIBEIRO; OHARA, 2017). 
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4.  MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE RAIOS ULTRAVIOLETAS 

 

A proteção UVB oferecida pelos filtros solares é medida pelo SPF e 

pela substantividade. Geralmente, os protetores solares estão disponíveis na 

forma de cremes, loções, géis, unguentos, pastas, óleos, manteigas, palitos e 

sprays, que são considerados produtos de venda livre (over-the-counter - 

OTC) (SALGADO et al., 2014).  

Os produtos menos frequentemente utilizados incluem lenços, 

toalhetes, pós, produtos para lavagem do corpo e xampus, que são 

considerados produtos não OTC pela FDA. Ultimamente, esses tipos de 

produtos têm sido comercializados como formulações cosméticas 

multifuncionais incorporadas a outros cosméticos, como hidratantes, bases 

faciais e bases de espuma (mousse). Spray ou protetores solares à base de 

gel são preferidos em pele oleosa e acne. Novos protetores solares com 

partículas micro finas são considerados seguros e eficazes em pacientes com 

acne e rosácea. Os filtros solares também são adicionados aos produtos de 

tratamento capilar, como xampu, para minimizar os danos causados ao sol 

nos cabelos (CORTEZ et al., 2016). 

O SPF é um sistema de classificação numérica para indicar o grau de 

proteção fornecido por um produto de proteção solar. É definida como a razão 

entre a menor quantidade de energia UV (UVB) necessária para produzir 

eritema mínimo na pele protegida por protetor solar e a quantidade de energia 

necessária para produzir o mesmo eritema na pele desprotegida. Como o 

UVB é aproximadamente 1000 vezes mais eritemogênico quando comparado 

com o UVA, o FPS é amplamente uma medida de proteção contra o UVB 

(RIBEIRO; OHARA, 2017). 

Este termo é definido como a capacidade de um filtro solar para manter 

a eficácia e resistir a condições adversas, como a exposição à água e ao suor. 

A FDA também define os termos 'resistente à água' e 'muito resistente à 

água'. A resistência à água é definida como a capacidade de um filtro solar 

reter suas propriedades foto protetoras após dois intervalos de 20 minutos (40 

minutos no total) de atividade moderada em imersão em água. Muito 
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resistente à água é definida dobrando o tempo de atividade aquática para 

quatro intervalos de atividade de 20 minutos (80 minutos no total). 

Curiosamente, o FDA permite que produtos rotulados como resistentes à água 

ou muito resistentes à água sejam agrupados sob o mesmo termo 'suor' 

resistente. (CORTEZ et al., 2016). 

A composição e mecanismo de ação dos agentes de proteção solar 

variam de exercer sua ação através do bloqueio, refletindo e espalhando a luz 

solar. Filtros solares químicos absorvem raios UV de alta energia e os 

bloqueadores físicos refletem ou dispersam a luz. Vários compostos 

orgânicos são geralmente incorporados em agentes químicos de proteção 

solar para obter proteção contra uma faixa do espectro UV. Partículas 

inorgânicas podem espalhar as micropartículas nas camadas superiores da 

pele, aumentando assim a via óptica dos fótons, levando à absorção de mais 

fótons e aumentando o fator de proteção solar (FPS), resultando em alta 

eficiência do composto (RIBEIRO; OHARA, 2017). 

SPF e substantividade (a propriedade de continuar a ação terapêutica, 

apesar da remoção do veículo) são os fatores que contribuem para a eficácia 

dos agentes de proteção solar.  A proteção UVB é medida pelo FPS de um 

produto, o que teoricamente indica que produtos com altos FPSs fornecem 

mais proteção contra os efeitos perigosos da luz solar do que aqueles com 

baixos FPSs. O FPS é medido como a razão entre a quantidade de radiação 

UV necessária para queimar a pele protegida (com protetor solar) e a 

necessária para queimar a mesma pele desprotegida (sem proteção solar), 

sendo todos os outros fatores constantes (SALGADO et al., 2014). 

O SPF é medido usando a seguinte fórmula: SPF = MED de pele 

protegida / MED de pele desprotegida (MED = dose eritematosa mínima). Isso 

significa que quando um produto com FPS 50 é aplicado, ele protegerá a pele 

até que ela seja exposta a 50 vezes mais radiação UVB do que a necessária 

para queimar a pele desprotegida (CORTEZ et al., 2016). 

O nível de FPS, a eficácia contra um comprimento de onda da radiação 

UV e a razão UVA / UVB podem ser calculados usando um programa de 

computador ou software, como simuladores de proteção solar, e podem 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3543289/#B20
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3543289/#B21
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determinar se o produto atende aos padrões regulatórios (SALGADO et al., 

2014). 

Cortez et al. (2016) estudaram a redução do FEP de filtros solares 

orgânicos e inorgânicos em participantes que, ao longo de oito horas, 

realizavam atividades físicas, foram expostos a um ambiente quente e 

finalmente banhados. Houve redução do FEP de 38 e 41 por cento após 

quatro horas e de 55 e 58 por cento após oito horas de aplicação de filtro solar 

orgânico e inorgânico, respectivamente.  

 Por isso, é necessário aplicar a quantidade adequada e recomendada 

do agente de proteção solar para se obter o benefício reivindicado (ou seja, 2 

mg / cm 2, o que é demonstrado ser eficaz na pele asiática bem). Estudos 

mostraram que as pessoas aplicam cerca de um quarto da dose recomendada 

de filtro solar, o que é uma quantidade inadequada (RIBEIRO; OHARA, 

2017).   

A proteção oferecida por um agente de proteção solar contra a radiação 

UVA é medida pelo Fator de Proteção do Persistent Pigment Darkening 

(PPD). Esta técnica foi desenvolvida no Japão e tem sido usada 

rotineiramente pelos fabricantes. Stanfield discutiu suas desvantagens. PPD 

não é feito na pele tipo 1, que é o tipo de pele mais propensa a danos 

solares. Para comprimentos de onda inferiores a 320nm, o espectro de ação 

não é definido; além disso, o significado clínico da DPP não é muito claro 

(SALGADO et al., 2014). 

A resposta imediata ao escurecimento do pigmento é calculada como 

a dose de UVA necessária para produzir o efeito com o agente de proteção 

solar àquele produzido sem um agente.  Embora esse teste forneça 

resultados rápidos para baixas doses de UVA, as respostas são altamente 

variáveis e a reprodução precisa dos resultados é difícil. Isso geralmente é 

realizado em tipos de pele III e IV e seu significado clínico é desconhecido 

(FERREIRA; SILVA, 2018).   

A diretriz COLIPA é um novo método padronizado, reproduzível e in 

vitro para medir a proteção UVA oferecida por produtos de proteção solar e 

foi desenvolvido pelo grupo " In-Vitro Sun Protection Methods". Isso tem sido 
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usado por países da União Européia (UE) para testar e rotular produtos de 

proteção solar, pois está de acordo com a recomendação regulatória 

(SALGADO et al., 2014).   

O fator de imunoproteção é uma medida de um protetor solar para 

prevenir a imunossupressão induzida por UV. Os métodos de teste in vivo são 

o escurecimento imediato do pigmento (IPD), o escurecimento persistente do 

pigmento (PPD) e o fator de proteção na UVA (PFA). Estes métodos são 

dispendiosos e exigem uma exposição inaceitavelmente elevada aos UVA em 

seres humanos. IPD descreve a pigmentação marrom-acinzentada imediata 

da pele como causada pela oxidação de melanossomas pré-formados na 

pele. IPD picos no primeiro minuto após a exposição UVA (SALGADO et al., 

2014). 

 A natureza transitória do IPD, que requer testes imediatos torna menos 

do que ideal ferramenta de medição de proteção UVA. O método PPD, usado 

atualmente na Áustria e no Japão, avalia a eficácia do filtro solar contra o UVA 

medindo a pós-exposição à foto-oxidação da melanina. O PPD é medido entre 

2 e 24 horas após a irradiação e tem o benefício adicional de avaliar 

simultaneamente a foto estabilidade do filtro solar. No entanto, o PPD requer 

que os sujeitos sejam expostos a lâmpadas de alta intensidade por longos 

períodos de tempo (até 1 hora) (RIBEIRO; OHARA, 2017). 

O PFA tem um endpoint menos inclusivo seguindo a irradiação UVA, 

medindo ou eritema ou pigmentação (bronzeamento). Como o PPD, é 

avaliado 24 horas após a exposição à luz. Modelos in vitro de avaliação da 

proteção UVA apresentam um conjunto exclusivo de soluções e desafios. Ao 

contrário dos testes in vivo, os testes de laboratório podem ser um método de 

teste mais eficiente, reprodutível e econômico. O método in vitro de proteção 

UVA é medido pela determinação do comprimento de onda crítico Diffey 

(CORTEZ et al., 2016).  

Neste método, o agente protetor solar é aplicado a um substrato, e a 

absorbância UV é medida ao longo de um continuo espectrômetro de 290 a 

400 nm. É então calculado como 'o comprimento de onda abaixo do qual 90% 

da absorbância UV do filtro solar ocorre. O Reino Unido usa uma variação 
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deste teste in vitro chamado de Boots Star rating. O sistema Star é uma 

relação de dois in vitro testes: a medição da absorbância UVA de um produto 

para sua absorbância UVB (RIBEIRO; OHARA, 2017). 

Os agentes protetores solares ideais devem ser seguros, quimicamente 

inertes, não irritantes, não tóxicos, foto estáveis e capazes de fornecer 

proteção completa à pele contra os danos da radiação solar. Eles devem ser 

formulados em uma forma cosmeticamente aceitável e os ingredientes devem 

permanecer nas camadas superiores da pele, mesmo após a transpiração e 

a natação. Agentes de proteção solar devem fornecer atividades eficientes de 

eliminação de oxigênio singlete e outras espécies reativas de oxigênio.  Eles 

também devem efetivamente bloquear os raios UVB e UVA, o que é possível 

com um agente que tenha um SPF de 30 ou mais (CORTEZ et al., 2016).  

Filtros solares com um FPS de 30 ou mais que incorporem filtros UVA 

foto estabilizados (rotulados como “amplo espectro” no Brasil) são geralmente 

ideais. Os protetores solares não devem apenas proteger a pele do sol, mas 

também minimizar os riscos cumulativos à saúde causados por danos 

causados pelo sol ao longo do tempo. O protetor solar ideal deve, em primeiro 

lugar, fornecer eficácia superior com cobertura de amplo espectro, foto 

estabilidade e alta substantividade. Deve ter uma sensação atraente e 

uniformemente revestir a superfície da pele. Por último, um filtro solar deve 

ser fornecido a um custo razoável para o consumidor (SALGADO et al., 2014). 

O adulto médio deve aplicar aproximadamente 35 mL para aplicação 

em todo o corpo para cobrir uma área de 1,73 m. Além da densidade de 

aplicação, os consumidores devem ser instruídos sobre as diretrizes gerais 

para o uso de filtro solar. A roupa de proteção solar é um complemento 

poderoso para os protetores solares tópicos. A roupa deve cobrir a pele 

primeiro, e o protetor solar deve ser usado sob a roupa, bem como na pele 

exposta. Indivíduos devem evitar o tempo gasto ao ar livre entre 10 e 16 

horas. Como os fusos horários e o horário de verão separam o meio-dia solar 

do tempo atribuído ao meio-dia, Ting oferece uma regra prateada 

conveniente: 'Se a sombra for maior do que uma é alta', evite atividades 

externas prolongadas.  Refere-se a isso como a 'regra da sombra' e os 
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pacientes devem evitar esse tempo, quando o zênite solar é menor que 45 

graus (RIBEIRO; OHARA, 2017). 

A reaplicação do filtro solar após a aplicação inicial é outro passo 

importante na segurança eficaz do sol. Os indivíduos devem aplicar uma 

primeira camada de protetor solar meia hora antes de sair pela porta. Estima-

se que uma segunda aplicação, aproximadamente 20 minutos após a 

aplicação inicial, impeça 65-80% adicionais de transmissão UV e corrija áreas 

de aplicação incorreta. O protetor solar deve ser reaplicado a cada 2 horas e 

com mais frequência durante os dias de atividade. Até 85% de um produto 

pode ser removido por secagem de toalhas, portanto a reaplicação deve 

ocorrer depois de nadar, suar ou qualquer outra atividade rigorosa (CORTEZ 

et al., 2016). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A fotoproteção tópica completa só pode ser obtida se uma fórmula de 

protetor solar protege contra UVB, UVA e IRA. O papel de comprimentos de 

onda adicionais que contribuem para o dano da pele atualmente não é 

conhecido. A fim de obter uma proteção quase completa do espectro completo 

possível, um protetor solar deve incorporar moléculas de fotoproteção 

primária e secundária, juntamente com outras medidas fotoprotetoras. 

 Recentemente, abordagens galênicas modernas, como a 

micronização e o encapsulamento, permitem o desenvolvimento de filtros 

solares inorgânicos de alta qualidade. A potencial toxicidade sistêmica dos 

filtros solares orgânicos ultimamente tem sido discutida principalmente em 

público, e vários estudos mostram resultados contraditórios.  

Atualmente, combinações de filtros UV com agentes ativos no reparo 

de DNA foram introduzidas para melhorar a fotoproteção. Este artigo analisa 

a eficácia dos filtros solares na prevenção do câncer de pele epitelial e não 

epitelial, o efeito na imunossupressão e o valor do FPS, bem como novos 

desenvolvimentos no mercado de filtros solares. 
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