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Protetores solares continuam sendo uma ferramenta 
eficaz na proteção contra os efeitos nocivos da radiação 
solar, como queimaduras, envelhecimento precoce e 
câncer de pele. Entretanto, um filtro solar moderno e 
eficaz contra raios ultravioleta precisa oferecer proteção de 
amplo espectro, ser fotoestável, resistente à água e seguro.

A radiação ultravioleta é a principal responsável pelos 
danos ao tecido cutâneo. Seu espectro é tradicionalmente 
subdividido em: UVC (100-290 nm), UVB (290-320 nm) 
e UVA (320-400 nm). A radiação UVC também tem 
efeitos nocivos, mas por ser quase totalmente absorvida 
pela camada de ozônio, apenas uma pequena porção 
chega à superfície da terra. As radiações UVB, embora 
apresentem menor comprimento de onda e menor poder 
de penetração na pele, são as mais energéticas. Devido à 
sua alta energia, os raios UVB são responsáveis pelos danos 
agudos e crônicos à pele, tais como manchas, queimaduras 
(desde vermelhidão até bolhas), descamação e câncer de 
pele. As radiações UVA apresentam maior comprimento 
de onda e são menos energéticas, mas são capazes de 
penetrar mais profundamente na pele atingindo a derme, 
sendo reponsáveis por originar radicais livres oxidativos, 
causando fotoenvelhecimento cutâneo precoce, além de 
doenças por fotossensibilidade e desenvolvimento do 
câncer. Portanto, fotoprotetores que contêm filtros UVA 
e UVB, oferecem proteção de amplo espectro à pele (1,2,5).

Os filtros de proteção solar são classificados em químicos ou 
orgânicos e físicos ou inorgânicos. Os protetores químicos 
ou orgânicos são formados por moléculas químicas orgânicas 
que possuem como característica a absorção de um ou mais 
comprimentos de onda específicos, transformando-o em 
outro tipo de energia inofensiva ao organismo. Atualmente 
existem diversas substâncias que atuam como filtro químico 
e dentre elas, ainda são utilizadas algumas que despertam 
preocupações em relação à inocuidade ao organismo. Muitos 
estudos relatam que substâncias amplamente utilizadas em 
filtros solares, como oxibenzona, palmitato de retinol e PABA 
(ácido para-aminobenzoico), apresentam alta capacidade de 
absorção pela pele e potencial de causar alergias, irritações 
cutâneas e até disfunções sistêmicas, inclusive com risco 
carcinogênico (1,2,3).

Devido às questões e evidências que colocam em dúvida 
a segurança dos filtros orgânicos, os protetores solares 
indicados para pacientes alérgicos, com pele sensível, 
gestantes e crianças, frequentemente são formulados à 
base de filtros inorgânicos de proteção.

Os filtros solares inorgânicos ou físicos agem 
como uma barreira física que não permite a passagem 
da radiação solar e sua penetração na pele, pois suas 
partículas refletem os raios solares.  Além de muito 
eficazes na proteção contra a radiação UV, apresentam 
risco nulo ou baixo de absorção pela pele e toxicidade, 
propriedades que explicam o aumento crescente desses 
tipos de filtro nas formulações de protetor solar ou 
cosméticos. As duas partículas mais usadas como filtro 
inorgânico e aprovadas tanto Brasil, quanto nos Estados 
Unidos, Japão e Europa são o dióxido de titânio e o 
óxido de zinco. Na lista do FDA – USA (Food and Drug 
Administration) ambas as substâncias são aprovadas para 
proteção contra os raios UVB e UVA (1,2,3).

O óxido de zinco (fórmula química ZnO) é um composto 
inorgânico mineral, praticamente insolúvel em água, sob 
a forma de pó branco e pode ser utilizado em pomadas, 
cremes e loções para proteger contra as queimaduras solares 
e outros danos à pele causados pela luz ultravioleta. Quando 
utilizado como ingrediente de protetor solar, o óxido de 
zinco assenta-se na superfície da pele e não é absorvido, 
bloqueando os raios UVA e UVB. Além de apresenta o mais 
amplo espectro UVA e UVB refletor, o óxido de zinco é foto 
estável, não irritante e hipoalergênico (1,5).

O dióxido de titânio (fórmula química TiO2) é 
um composto inorgânico presente na natureza como 
componente de muitos minerais. Devido ao seu alto 
índice de refração e sua grande capacidade de impedir a 
absorção da luz UV, é um componente encontrado em 
quase todos os protetores solares (1,5).

Filtros físicos ou inorgânicos já são amplamente 
utilizados na área humana, principalmente em produtos 
hipoalergênicos, pois como não são absorvidos pelo 
organismo, apresentam menor chance de irritar a pele.

Em busca de produtos cada vez mais seguros e eficazes para 
a proteção contra os efeitos deletérios da radiação solar, 
também vem sendo realizadas pesquisas que estudam 
espécies de plantas com potencial fotoprotetor e que 
poderiam complementar a ação dos filtros solares: Aloe 
vera spp. (Aloe, Babosa), Matricaria recutita (Camomila), 
Centella asiatica (Centelha Asiática), entre outras (4,6).

Assim como as pessoas, cães e gatos também precisam 
proteger a pele contra os efeitos nocivos dos raios solares 
para prevenir doenças como câncer de pele e também 
o envelhecimento precoce, pois uma pele desgastada e 

sensibilizada é mais predisposta ao desenvolvimento de 
patologias. O cuidado deve ser maior em dias de radiação 
solar intensa, em animais que permanecem durante muito 
tempo em locais abertos e naqueles de raças de pele pouco 
pigmentada ou sensível e pelagem clara e escassa, com 
tendência a desenvolver dermatite solar ou actínica e câncer 
de pele, como as raças caninas bull terrier, pit bull, boxer 
branco, bull dog inglês, dálmata, beagle, whippet e gatos 
brancos. Merecem maior atenção regiões do corpo com 
menos pelo como borda da orelha, nariz, abdome, axilas, 
parte interna dos membros e bolsa escrotal. Além disso, deve-
se evitar o sol naqueles períodos de maior intensidade do 
dia, entre 10 horas e 16 horas. A dermatite actínica, também 
conhecida como dermatite solar, é uma dermatose ambiental 
classificada como reação de queimadura decorrente da 
exposição excessiva aos raios solares.  Acredita-se que a lesão de 
fototoxicidade seja pré-neoplásica e que a dermatose actínica 
crônica pode levar ao desenvolvimento de neoplasias como o 
carcinoma de células escamosas e, menos frequentemente, à 
ocorrência de hemangioma e hemangiossarcoma (7).

Em animais de companhia é muito comum o uso de filtro 
solar de uso humano.  No entanto, é de suma importância 
alertar o proprietário sobre os perigos de aplicar protetor 
solar de uso humano nos animais. Como a pele de cães 
e gatos possui propriedades distintas da pele humana, a 
aplicação desse tipo de produto pode causar irritação e 
lesões cutâneas, reações alérgicas ou até mesmo distúrbios 
no trato digestivo se o animal lamber e ingerir o produto, 
principalmente nos casos de uso prolongado. 

Para proteção segura e eficaz da pele de cães e gatos 
contra a radiação solar e também para proteger a barreira 
epidérmica contra os efeitos nocivos de outros agentes 
externos como a poluição ambiental ou excesso de frio e 
vento, que levam ao ressecamento cutâneo, Pet Society 
desenvolveu Hydra Reflex, loção hidratante composta 
por dióxido de titânio, óxido de zinco, vitamina E, Aloe 
vera, D-pantenol e benzoato de denatônio.
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√ Toque seco
√ Ótimo espalhamento
√ Excelente absorção
√ Vitamina E (0,5%)
	 •	Potente	agente	antioxidante.
	 •	Proteção	contra	os	efeitos	dos	radicais	livres.
√ Aloe vera (0,3%)
	 •	Regenerador	celular.
	 •	Hidrata	e	nutre	as	camadas	mais	profundas	da	pele.
√ D-Pantenol (0,5%)
	 •	Hidrata	e	restaura	pele	e	pelagem.
√ Benzoato de denatônio (0,02%)
	 •	Sabor	amargo	que	repele	ações	de	lambedura	no	
	 		 local	onde	a	loção	for	aplicada.
√ Dióxido de titânio (7%) e óxido de zinco (8%)
	 •	Barreira	física	de	proteção	para	peles	sensíveis.


