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ConsideraConsideraçções gerais:ões gerais:
RR PaPaíís em condis em condiçções climões climááticas  similares ao ticas  similares ao 

BrasilBrasil
RR PolPolííticas  mais madurasticas  mais maduras
RR OneOne outout ofof everyevery twotwo AustraliansAustralians

developdevelop skinskin cancercancer atat some some stagestage
duringduring theirtheir liveslives. . 

RR AlmostAlmost 400,000 400,000 AustraliansAustralians visitvisit a a 
doctordoctor oror specialistspecialist to to havehave a a skinskin
cancercancer removedremoved andand more more thanthan 1,300 1,300 
AustraliansAustralians diedie fromfrom skinskin cancercancer eacheach
yearyear. . 

RR MelanomaMelanoma is is thethe fourthfourth mostmost commoncommon
cancercancer in in AustraliaAustralia; in ; in peoplepeople agedaged 15 to 15 to 
44 44 yearsyears. . 

RR A A tantan is is notnot a a signsign ofof goodgood healthhealth......

CancerCancer councilcouncil AustraliaAustralia wwwwww. . cancer.orgcancer.org..auau



Padrão australianoPadrão australiano

RRPublicaPublicaçção: 5/10/1998ão: 5/10/1998
RRDefiniDefiniççõesões
RRMetodologiasMetodologias
RRFator de proteFator de proteçção solarão solar
RRResistência Resistência àà ááguagua
RRProteProteçção UVAão UVA



DefiniDefiniççõesões

Produto de amplo espectro:Produto de amplo espectro:
RRProduto que exibe em qualquer teste Produto que exibe em qualquer teste in in vitrovitro, , 

proteproteçção contra radiaão contra radiaçção UVA como parte de ão UVA como parte de 
uma proteuma proteçção baixa, moderada, alta ou muito ão baixa, moderada, alta ou muito 
alta de um protetor solar;alta de um protetor solar;

Dose Dose eritematosaeritematosa mmíínima:nima:
RRMMíínima quantidade de energia irradiada para nima quantidade de energia irradiada para 

produzir um eritema perceptproduzir um eritema perceptíível em pele vel em pele 
humana, 16humana, 16--24 ap24 apóós a irradias a irradiaçção UVão UV



DefiniDefiniççõesões

Produto protetor solar primProduto protetor solar primáário:rio:
RRProtetor solar com funProtetor solar com funçção primão primáária de ria de 

proteger a pele contra certos efeitos danosos proteger a pele contra certos efeitos danosos 
da radiada radiaçção solarão solar

Produto protetor solar secundProduto protetor solar secundáário:rio:
RRProtetor solar que protege contra  alguns dos Protetor solar que protege contra  alguns dos 

danos causados pela radiadanos causados pela radiaçção solar enquanto ão solar enquanto 
possui uma outra funpossui uma outra funçção primão primáária (Ex: base de ria (Ex: base de 
maquilagem, hidratante, etc.)maquilagem, hidratante, etc.)



Fator de proteFator de proteçção solarão solar

RR Pontos em comum com metodologia COLIPA:Pontos em comum com metodologia COLIPA:
RR Estudo Estudo in vivoin vivo
RR 10 volunt10 voluntáários rios FototiposFototipos 1, 2 e 31, 2 e 3
RR Realizado no dorso, com simulador solar de arco de xenônioRealizado no dorso, com simulador solar de arco de xenônio
RR AplicaAplicaçção 2mg/cmão 2mg/cm2 2 

RR EndpointEndpoint: eritema vis: eritema visíível 16vel 16--24 horas24 horas
RR FPS=   DEM para pele protegidaFPS=   DEM para pele protegida
RR DEM para pele não protegidaDEM para pele não protegida

RR MMéédia do FPS:dia do FPS:
RR abaixo de 3,9: protetor muito baixoabaixo de 3,9: protetor muito baixo
RR abaixo de 1,9: não pode ser considerado filtro solarabaixo de 1,9: não pode ser considerado filtro solar



Fator de proteFator de proteçção solarão solar

RRPontos diferentes da metodologia COLIPA:Pontos diferentes da metodologia COLIPA:
RRCCáálculo:exposilculo:exposiçções progressivas com aumento da ões progressivas com aumento da 

MED 25% em cada exposiMED 25% em cada exposiçção (COLIPA: 12%)ão (COLIPA: 12%)

RRLeitura imediata: (COLIPA não considera)Leitura imediata: (COLIPA não considera)
RREscurecimento imediato (bronzeamento) que esmaece em Escurecimento imediato (bronzeamento) que esmaece em 

3030--60 min60 min
RREritema imediato com esmaecimento rEritema imediato com esmaecimento ráápidopido
RRResposta de aquecimento imediataResposta de aquecimento imediata



ClassificaClassificaçção: não: níível de protevel de proteççãoão

Muito alta proteMuito alta proteççãoão30 ou mais30 ou mais

Alta proteAlta proteççãoãoPelo menos 15 mas menos Pelo menos 15 mas menos 
que 30que 30

Moderada proteModerada proteççãoãoPelo menos 8 mas menos Pelo menos 8 mas menos 
que 15que 15

Baixa proteBaixa proteççãoãoPelo menos 4 mas menos Pelo menos 4 mas menos 
que 8que 8

Muito baixa proteMuito baixa proteççãoãoPelo menos 2 mas menos Pelo menos 2 mas menos 
que 4que 4

DescriDescriçção da categoriaão da categoriaFator de proteFator de proteçção ão 
testadotestado



ConsideraConsideraççõesões

RR Leitura imediata ?Leitura imediata ?
RRMetodologia considera Metodologia considera ““muito alta muito alta 

proteproteççãoão”” acima de 30acima de 30
RRHarmonizaHarmonizaçção europão europééia e americana: 50+ia e americana: 50+



Resistência Resistência àà ááguagua

RR Em piscinaEm piscina
RRÁÁgua 23 a 28gua 23 a 28ºº C sem C sem turbilhonamentoturbilhonamento
RRMovimentaMovimentaçção 20 min+ descanso 05 min + ão 20 min+ descanso 05 min + 

movimentamovimentaçção 20 minão 20 min
RRDeterminaDeterminaçção do ão do ““FPS FPS úúmidomido”” 5 min ap5 min apóós s 

sasaíída e secagem sem atritoda e secagem sem atrito



Resistência Resistência àà ááguagua

RREm banheira:Em banheira:
RRÁÁgua 33gua 33ºº C com C com turbilhonamentoturbilhonamento
RRImersão 20 min= Imersão 20 min= turbilhonamentoturbilhonamento 16min + 16min + 

descanso 04 mindescanso 04 min
RRDeterminaDeterminaçção do ão do ““FPS FPS úúmidomido”” 5 min ap5 min apóós s 

sasaíída e secagem sem atritoda e secagem sem atrito



Resistência Resistência àà áágua: consideragua: consideraççõesões

RRCOLIPA e FDA: somente em banheira:COLIPA e FDA: somente em banheira:
RRTurbilhonamentoTurbilhonamento contcontíínuonuo

RRDeterminaDeterminaçção do ão do ““FPS FPS úúmidomido”” 5 min ap5 min apóós s 
sasaíída e secagem sem atrito: da e secagem sem atrito: 
RRnova proposta do FDAnova proposta do FDA
RRdiferente do cdiferente do cáálculo da COLIPA, que considera lculo da COLIPA, que considera 

resultados percentuaisresultados percentuais



ProteProteçção UVAão UVA

RRMedida Medida in in vitrovitro: transmitância:: transmitância:
RRMMéétodo  em solutodo  em soluççãoão
RRMMéétodo em filmetodo em filme
RRMMéétodo em placa (mais difundido)todo em placa (mais difundido)

RREquipamento: espectrofotômetro ou Equipamento: espectrofotômetro ou 
radiômetro:espectro UVA 320nm a 360nmradiômetro:espectro UVA 320nm a 360nm
RRConsidera 09 pontos de transmitância dentro Considera 09 pontos de transmitância dentro 

do espectro (5/5nm) no total de 09  na do espectro (5/5nm) no total de 09  na 
amostra e calculaamostra e calcula--se mse méédia simplesdia simples
RRResultados expressos em percentagemResultados expressos em percentagem



ProteProteçção UVAão UVA

RRResultados expressos em percentagem Resultados expressos em percentagem 
de acordo com o mde acordo com o méétodotodo
RR1% transmitância: 1% transmitância: ““placaplaca””
RR10% transmitância: Filme ou solu10% transmitância: Filme ou soluçção ão 



ProteProteçção UVA: consideraão UVA: consideraççõesões

RRMMéétodo todo in vivoin vivo: PPD (: PPD (persistentpersistent pigmentpigment
darkeningdarkening))
RRMMéétodo todo in in vitrovitro com maior correlacom maior correlaçção ão 

com PPD in vivo: com PPD in vivo: ““PPD in PPD in vitrovitro”” (proposto (proposto 
pela COLIPA )pela COLIPA )
RRFDA: PPD FDA: PPD in vivoin vivo + rela+ relaçção UVA ão UVA 

longo/UVA totallongo/UVA total



ConclusõesConclusões
RR UVB:UVB:
RR MMéétodo australiano para UVB e UVA não oferecem todo australiano para UVB e UVA não oferecem 

superioridade em seus resultados quando comparados ao FDA superioridade em seus resultados quando comparados ao FDA 
e COLIPAe COLIPA

RR MMéétodo de resistência todo de resistência àà áágua mais rigoroso (compargua mais rigoroso (comparáável a vel a 
proposta FDA 1999)proposta FDA 1999)

RR Tendência de adoTendência de adoçção/aceitaão/aceitaçção mundial dos mão mundial dos méétodo  todo  
InternationalInternational SPF (COLIPA+ JCIA+ CTFA SPF (COLIPA+ JCIA+ CTFA SouthSouth AfricaAfrica
+CTFA USA) mas ainda não aceito pelo FDA.+CTFA USA) mas ainda não aceito pelo FDA.

RR UVA: UVA: 
RR não leva em conta a não leva em conta a fotoestabilidadefotoestabilidade
RR ÉÉ qualitativo e não classifica o produtoqualitativo e não classifica o produto
RR Não tem relaNão tem relaçção com fenômeno biolão com fenômeno biolóógicogico


