
RESULTADOS

O protetor solar FPS 70 contendo vitamina C, carcinina, análogo de melanina, óxidos de ferro e antagonista de

AHR apresentou proteção contra LV com redução do espectro de transmissão da luz visível em 66,4%. A fórmula

apresentou também redução do espectro de 78,5% da luz azul (Fig.1). Esses resultados demonstraram que o

protetor solar FPS70 apresenta uma boa proteção de LV e deve ser capaz de proteger a pele contra a

pigmentação, síntese de metaloproteinases e degradação do colágeno(3).

A B

Os resultados dos estudos ex vivo mostraram que a poluição teve um impacto negativo na viabilidade dos

queratinócitos e aumentou a síntese de melanina em 93% em comparação com o grupo controle não tratado. No

entanto, a fórmula protetora FPS70 mostrou um efeito protetor aumentando a viabilidade das células em 66% e

diminuiu os estímulos de melanina em 39% (Fig.2). Esses resultados evidenciaram a proteção solar FPS70

contra os danos da MP na pele.
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CONCLUSÃO

Esses resultados aumentaram o conhecimento sobre o impacto da LV e da poluição na pele, e

demonstrou que um protetor solar FPS70 contendo derivado de vitamina C, carcinina, análogo da melanina,

óxidos de ferro e antagonista de AHR foi capaz de proteger as células contra os agressores externos

atuando como um verdadeiro escudo protetor contra LV e poluição.

INTRODUÇÃO

Os protetores solares são conhecidos por

protegerem dos danos causados principalmente

pelas radiações UVA e UVB, no entanto os efeitos

da luz visível (LV) vem sendo extensivamente

investigados e correlacionados com a pigmentação

da pele (1).

Além disso, a exposição crônica à poluição,

principalmente ao material particulado (MP),

contribui para o fotoenvelhecimento e a

pigmentação da pele, sendo um possível agente

etiológico emergente para o desenvolvimento do

melasma (2).

Diante disso, o desenvolvimento de

dermocosméticos capazes de proteger a pele das

LV e MP são essenciais para a manutenção da

saúde da pele.

OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi avaliar a

eficácia de um protetor solar facial com FPS

70 contendo derivado de vitamina C,

carcinina, análogo de melanina, óxidos de

ferro e antagonista de AHR para proteger as

células da pele contra danos de LV e MP para

a melhoria do fotodano e para prevenir

hiperpigmentação.

MÉTODOS

Estudos in vitro e ex vivo foram conduzidos

para avaliar o impacto do MP e LV na

viabilidade dos queratinócitos e na produção

de melanina.
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Fig. 1: Espectros médios de

radiância espectral emitida através

da placa em branco e das placas de

produto, para irradiações de LV (A) e

luz azul (B)

Fig.2: Imagens representativas da

avaliação do clareamento em

fragmentos de pele humana tratada

com protetor solar FPS70 em

comparação ao grupo controle, e

posteriormente corados pela técnica de

Fontana-Masson.
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