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Este e-book foi elaborado para que você entenda o 
que é uma pele saudável e por que é importante 

cuidar da sua, além de encontrar algumas dicas para 
o autocuidado diário.



A PELE
O tecido cutâneo estabelece a conexão do ambiente externo com o interno, 
cujo papel fundamental é proteger e manter a vida, além de desempenhar 

funções importantes, como:

Manter a temperatura corporal.

Impedir a entrada de elementos e a perda de substâncias,
principalmente água.

Reconhecer a proteção contra materiais perigosos do ambiente externo.

Participar do sistema imunológico.

Defender o corpo contra micro-organismos.

 Atuar na produção de vitamina D quando exposta ao sol.



camada mais superficial, cujas células principais são 
os queratinócitos, responsáveis pela resistência 
estrutural e pelas características de permeabilidade. 
A epiderme contém também melanócitos, que 
contribuem para a cor da pele, fenômeno provocado 
pela produção de melanina.

Epiderme:



é constituída principalmente por fibras de colágeno
e elásticas (elastina). O colágeno tipo I é o principal 
constituinte (70%), portanto o mais importante
para a elasticidade. Sua produção é máxima
na adolescência e começa a diminuir aos 30 anos.
Essa é umas das causas de rugas e flacidez.
Nessa camada, encontram-se também os vasos linfáticos 
e sanguíneos, folículos pilosos, glândulas sebáceas
e terminações nervosas. 

Derme:



rica em células adiposas, que acumulam
gordura e funcionam como reserva de energia
e isolante térmico.

Hipoderme:
(tecido celular subcutâneo)



Tipos de pele
e cuidados associados



De todos os tipos de pele, a normal é a menos 
frequente. Produz gordura natural na quantidade 

adequada e sua textura é aveludada.
Com poros pequenos e pouco visíveis, esse tipo de 

pele é pouco propenso ao desenvolvimento de 
espinhas e manchas.



Já a pele seca tem como características a perda 
excessiva de água, pouca luminosidade e poros 

pouco visíveis. É mais propensa a problemas, como 
descamação e vermelhidão, além de pequenas 

rugas e fissuras. O ressecamento pode ser resultado 
de fatores genéticos e hormonais, bem como 

ambientais, por exemplo, a exposição ao frio, ao 
vento e à radiação ultravioleta. O quadro pode 

também ser provocado ou agravado por banhos 
demorados e com água quente.



De aspecto brilhante, úmido, espesso e com poros 
dilatados, a pele oleosa produz mais sebo do que

a normal, fenômeno favorecido pela herança 
genética, alterações hormonais, exposição excessiva 

ao sol, estresse e ingestão de alimentos com alto 
teor de gordura. É o tipo mais propenso à formação

de acne, cravos e espinhas.



Por último temos a pele mista, possivelmente
o tipo mais comum. Apresenta aspecto oleoso

e poros dilatados na “zona T” (testa, nariz e queixo)
e seco nas bochechas e extremidades

do rosto, assim como espessura mais fina
que as demais, com tendência à descamação

e ao surgimento de rugas finas.



PELE PERFEITA
Muitos devem pensar que pele perfeita é uma pele jovem, sem manchas,

cicatrizes, rugas, pelos, matificada, maquiada, sem poros. Na verdade, muitas dessas 
características nem sequer são parte de um rosto real, mas de algum “fabricado”

por meio da computação gráfica.
Quando falamos de pele, especialmente do rosto, falamos de algo que está à mostra

o tempo todo. Está em volta dos nossos olhos e sorriso, sempre junto à nossa expressão
e comunicação “ao vivo”. Por isso, quando ela não está nas condições consideradas

como “belas”, a nossa autoestima fica ameaçada. E autoestima vai além de tirar fotos
de si e postá-las nas redes, afinal nós dependemos da autoestima para ter confiança

em tomar decisões importantes para o próprio destino, seja na vida profissional
ou pessoal.

Mas o que é pele perfeita então? É pele saudável, limpa, bem-cuidada, viçosa, 
hidratada e protegida.

EM BUSCA DA



Qual a importância 
de manter a pele 
saudável?

1. Cuidar da pele é uma questão de saúde!
A pele é capaz de desempenhar funções cruciais e deixar você livre de problemas de 
saúde, como infecções, dermatites, acnes e até o próprio câncer.

2. Deixa você mais autoconfiante! 
Uma pele saudável ajuda a deixar a vida melhor! 

3. Retarda o envelhecimento da pele!
É possível retardar esse envelhecimento desde que você tome consciência dos cuidados 
necessários com sua pele. E isso quer dizer que você pode SIM chegar aos 40 ou 50 anos 
com sinais de envelhecimento pouco evidentes.



CUIDADOS
COM A PELE

Cuidar da pele é essencial, e não importa o sexo, a idade e o tipo de pele.
Fatores como poluição, estresse, tabagismo, clima, consumo de bebida alcoólica, 
exposição ao sol, alimentação e falta de alguns cuidados diários, associados
ao processo de envelhecimento, contribuem para manchas, doenças e
problemas que, em curto ou longo prazos, podem danificar a saúde.

Os efeitos desses fatores no tecido cutâneo estão associados à degradação 
acelerada do colágeno, com perda da firmeza e sustentação da pele, que 
resultam em rugas e contribuem para a formação de manchas.

Assim, para manter a pele saudável e a autoestima lá em cima, basta incluir os 
hábitos citados neste artigo em sua rotina. 

https://www.revistaabm.com.br/artigos/desestressar-palavra-de-ordem
https://www.revistaabm.com.br/artigos/tabagismo-um-grave-fator-de-risco-e-a-principal-causa-de-mortes-evitaveis-no-mundo


 PARA CONQUISTAR
A PELE PERFEITA10 DICAS
 



1. Skin care adequado
Skin care significa "cuidados com a pele", que englobam uma rotina diária, semanal e até 
mesmo trimestral de ações para garantir esses cuidados especiais. Aposte em um 
tratamento personalizado indicado para suas necessidades e seu tipo de pele, seguindo as 
orientações da dermatologista. 
  

2. Usar protetor solar
Exposição solar sem proteção pode prejudicar — e muito — a saúde da pele, ainda mais em 
longo prazo, pois a radiação tem efeito cumulativo. Além do envelhecimento precoce e de 
queimadura, o protetor solar evita manchas, acne solar, melasma, câncer de pele 
(melanoma), entre outros problemas, porque cria uma barreira física que repele os raios 
solares.
 
Atenção! O protetor deve ser aplicado mesmo com o uso de maquiagem.

  



3. Manter alimentação equilibrada
Uma dieta rica em vegetais, frutas, oleaginosas e verduras, produtos ricos em fibras
e vitaminas, ajuda a combater inflamações, evita o envelhecimento precoce
e contribui para a renovação celular.

  

4. Beber bastante líquido
A alta ingestão de líquidos, especialmente água, aumenta a luminosidade, maciez e beleza 
da pele, bem como a protege, estrutura e reveste.

5. Dormir bem
Uma noite bem-dormida é, por si só, um tratamento para a pele, pois permite a renovação
e a oxigenação das células. Especialistas em saúde indicam pelo menos 8 horas diárias
de sono de boa qualidade.



8. Evitar álcool e tabaco
É indispensável para manter sua pele saudável, porque o álcool desidrata e estimula 
a produção de radicais livres, por conseguinte, acelera os sinais de envelhecimento 
e a flacidez. O consumo de tabaco, por sua vez, é responsável pela perda de 
colágeno, além do aparecimento de manchas.

9. Não espremer cravos e espinhas

Essa manipulação, além de não eliminar as lesões, piora as inflamações. Apertar e 
espremer cravos e espinhas podem resultar em marcas ou cicatrizes no rosto.

10. Não usar produtos sem orientação
de um dermatologista

Cada pele tem características exclusivas e que devem ser levadas em 
consideração na hora de escolher produtos cosméticos, por isso, mesmo que 
determinado ativo tenha feito maravilhas para uma amiga, nem sempre o resultado 
será o mesmo na sua pele, inclusive há o risco de agravar o problema que você 
deseja combater.



ROTINA DE
SKIN CARE

ROTINA DIURNA

1° passo: limpeza da pele.

2° passo: antioxidante. Ele ajuda a combater o aspecto de envelhecimento, neutralizando os 
radicais livres e moléculas que trabalham na oxidação. Apesar de serem produzidos pelo nosso 
organismo, ao longo dos anos, a quantidade disponível naturalmente reduz, então é necessário 

usar um produto externo para repor essa perda. Uma boa vitamina C ajuda nessa missão!

3° passo: hidratação. Use um bom hidratante, de acordo com seu tipo de pele, para manter a 
maciez, a luminosidade e a saúde da sua pele! E não se esqueça de hidratar os lábios.

4° passo: proteção solar. Por fim, proteja-se dos raios UV com um bom protetor solar, que deve 
ser aplicado na face, pescoço, mãos e colo. O fator de proteção indicado é acima de 50. E não se 

esqueça de reaplicar a cada 3 horas! Ele ajuda a suavizar manchas e protege contra o câncer 
de pele.



ROTINA DE
SKIN CARE

ROTINA NOTURNA

1° passo: limpeza da pele.

2° passo: antioxidante. Assim como na rotina diurna, é preciso separar um tempo para hidratar 
a pele e os lábios! Esses produtos ajudam na devolução do brilho e dos nutrientes ao tegumento!

3° passo: creme noturno antiaging. Importante para suavizar manchas e sinais causados pelo 
envelhecimento cutâneo (manchas senis). Estimula a síntese de colágeno, previne e reduz a 

aparência das rugas. Atua como antirradicais livres, melhorando a manutenção e a resistência 
da pele. 



Sinais do
envelhecimento

da pele



Rugas
Os primeiros sinais visíveis de envelhecimento (a partir dos 25 anos) são as linhas finas e as rugas. 
Essas linhas aparecem em diferentes áreas do rosto e são os sinais mais fáceis de detectar. As 
primeiras são as linhas finas, pequenas e rasas rugas que tendem a ficar visíveis nos cantos 
externos dos olhos. Também conhecidas como marcas de sorriso ou pés de galinha, podem 
também ser encontradas nas bochechas.
Na testa, as rugas ficam visíveis, formando linhas horizontais, que são provocadas pela expressão 
facial e tendem a se aprofundar com o passar do tempo. Linhas menores e verticais entre as 
sobrancelhas são causadas pelo franzir da testa.
Já as rugas mais profundas são formadas entre o nariz e a boca, chamadas de sulcos nasolabiais, 
ligados à flacidez da pele e frequentemente associados à perda de volume.

Perda de volume
Às vezes difícil de ser identificada, a perda de volume também é conhecida como pele flácida. Ao 
contrário da perda de densidade ou das rugas, ela transforma a aparência geral da face.
Já a diminuição de volume e a flacidez dos contornos faciais, associadas à perda de volume, são 
mais fáceis de encontrar e podem dar ao rosto aparência negativa, triste ou estressada, 
consequentemente levando a impressões erradas quanto ao humor ou à aparência de uma 
pessoa.

https://www.eucerin.com.br/problemas-de-pele/pele-envelhecimento/rugas
https://www.eucerin.com.br/problemas-de-pele/pele-envelhecimento/perda-de-densidade
https://www.eucerin.com.br/problemas-de-pele/pele-envelhecimento/rugas


Perda de densidade
Mais comum em mulheres na fase pós-menopausa, a perda de densidade se 
manifesta na superfície, resultando em uma pele mais fina e mais frágil. Ao 
contrário das rugas ou da perda de volume, a perda de densidade afeta a pele 
de todo o rosto, em vez de ser um problema de áreas específicas. É 
frequentemente associada a rugas profundas e ocorre simultaneamente à 
diminuição da luminosidade.

https://www.eucerin.com.br/problemas-de-pele/pele-envelhecimento/perda-de-densidade
https://www.eucerin.com.br/problemas-de-pele/pele-envelhecimento/rugas
https://www.eucerin.com.br/problemas-de-pele/pele-envelhecimento/perda-de-densidade


Dos 20 aos 
30 anos

A partir dos 20 anos, surgem as linhas finas ao redor dos olhos, originadas 
pelos raios ultravioleta. Em pessoas muito claras, podem ainda aparecer 
sardas e manchas. 
O uso de hidratantes com vitamina C (e vitamina E) é bem-vindo! Aos 20 anos, 
as acnes devem ser analisadas conforme o histórico clínico do paciente, bem 
como seus hábitos de vida e alimentação. Aos 30 anos, é preciso dar atenção 
aos produtos específicos para a área dos olhos, que contenham ativos 
tensores, hidratantes e clareadores. 

Dos 30 aos 
40 anos

Aos 30 anos, além das manchas, surgem algumas linhas de expressão e a 
pálpebra começa a ficar relaxada. Em algumas pessoas, a partir dos 40 anos, 
aparece gordura na pálpebra inferior. 
Além de hidratantes com vitaminas C e E, é necessário continuar usando 
produtos para a área dos olhos. 

Dos 40 
aos 50 
anos

Depois dos 40 anos, a flacidez começa a comprometer o contorno facial, 
deixando as linhas de expressão mais bem definidas e evidentes, 
principalmente ao redor dos olhos e entre as sobrancelhas, assim como a 
flacidez das pálpebras e as manchas. Estas últimas ganham tons mais 
intensos.

Dos 50 aos 
60 anos

O contorno facial fica muito comprometido, os vincos nasolabiais tornam-se 
bem aparentes, as pálpebras sofrem intensa flacidez e sobra de pele. O brilho 
da pele diminui. Evidenciam-se também as bochechas, pela ação 
gravitacional e acúmulo de gordura nas bochechas, responsável pelo formato 
arredondado da face. Nessa fase, o recomendável é agir em todas as frentes, 
usando, por exemplo, séruns formulados com antioxidantes, hidratantes, filtro 
solar, ácidos, como o retinoico, além de suplementos vitamínicos para diminuir 
o estresse oxidante. 

Mais de 60 
anos

A pele apresenta-se mais fina, opaca, com sulcos profundos e manchas muito 
evidentes. É quando há flacidez excessiva, comprometendo todo o contorno 
facial, então aparece a papada. 
Nessa etapa é essencial usar cosméticos que hidratem a pele intensamente e 
sejam formulados com preenchedores, como ácido hialurônico e agentes 
tensores. Os produtos precisam oferecer ácidos, os quais estimulam a 
produção de colágeno; vitaminas C e E, que amenizam os sinais de 
envelhecimento; e clareadores e tensores.

CRONOLOGIA 
DA PELE

Saiba quais são as características da pele em 
diferentes fases da vida e os cuidados essenciais 

pertinentes a cada uma delas.



Tratamentos indicados para minimizar
os efeitos do envelhecimento

1. Bioestimuladores de colágeno
Bioestimuladores são substâncias que estimulam a produção de colágeno quando injetadas em 
determinadas camadas da pele. Podem ser utilizadas para reposição de volume em longo prazo e 
diminuição da flacidez. O objetivo principal desses produtos não é o preenchimento, mas sim a 
bioestimulação decorrente da ação estimulatória nos fibroblastos, células que produzem as fibras 
colágenas. 

2. Ultraformer III
O Ultraformer III é um equipamento de última geração utilizado no tratamento estético facial e corporal. 
Essa tecnologia inovadora é composta por ultrassons micro e macrofocados. Sua atuação se dá pela 
emissão de ondas de calor, que atingem a flacidez e promovem o efeito lifting, suavizando o aspecto de 
rugas e linhas de expressão, além de auxiliar no contorno corporal e na ancoragem muscular.



Tratamentos indicados para minimizar
os efeitos do envelhecimento

1. Endymed
Essa plataforma de radiofrequência permite inúmeros procedimentos, por meio do uso de ponteiras 

específicas para cada tratamento. Pode ser utilizada no combate a patologias faciais e corporais, 
reduzindo a flacidez da pele e atenuando cicatrizes, poros dilatados e celulite. Também pode 

remodelar o contorno corporal e rejuvenescer a pele sem desconforto e downtime (tempo de 
inatividade necessário para recuperação).

4. Preenchimento com ácido hialurônico
O preenchimento da pele é uma técnica empregada para corrigir sulcos, rugas e cicatrizes, por meio da 

injeção de ácido hialurônico sob a área da pele a ser tratada, elevando-a, diminuindo assim sua 
profundidade.

Com o preenchimento, é possível repor as estruturas da face, levantar o rosto, empinar o nariz, amenizar 
o aspecto das olheiras, atenuar o bigode chinês e aumentar o volume dos lábios. É possível ainda 

preencher a mandíbula, projetando e alongando o queixo, deixando o contorno facial mais bonito e 
harmônico.



Tratamentos indicados para minimizar
os efeitos do envelhecimento

5. Toxina botulínica
Indicada para suavizar rugas e linhas de expressão, a aplicação de toxina botulínica é uma 

das técnicas mais utilizadas no tratamento estético. A substância age como um bloqueador 
neuromuscular, impedindo a contração dos músculos parcial ou totalmente. Com a 

musculatura paralisada, não se formam outras rugas e as já existentes são atenuadas. Seus 
resultados podem durar até 6 meses. A toxina botulínica também pode ser usada no 

tratamento para reduzir o excesso de sudorese (hiperidrose).



Gostou? 

Compartilhe!

Ficou com alguma dúvida?
Entre em contato comigo!

Siga minhas redes sociais para se manter atualizado 
sobre dermatologia estética.

WhatsApp: (67) 99824-4003

Instagram: @dracarolinaarroyo

Site: carolinaarroyo.com

https://www.instagram.com/dracarolinaarroyo/
https://carolinaarroyo.com/

