
Saúde da Pele
UMA PELE SAUDÁVEL É SINÔNIMO DE BOA SAÚDE

A PELE 
É O 

MAIOR DOS 
ÓRGÃOS 
(~ 2 m2)

PROTEÇÃO E  
AMBIENTE

Alterar as suas funções de  
barreira ou o seu papel na defesa 
imunológica pode causar graves 

danos à pele

Age como a 
primeira camada 
de proteção do 

seu corpo e como 
sistema de  

resfriamento

GENÉTICA E BEM-ESTAR
Problemas de pele podem alterar a percepção  
de idade, saúde e beleza das pessoas

As doenças de pele afetam a qualidade de vida  
de mais de 80% das pessoas

É uma mostra  
de herança  
genética e  

saúde física

MICROBIOMA
O microbioma,  

a assinatura microbiológica da pele

Existe uma relação entre a microflora normal da 
pele e a manutenção de uma pele saudável

Um ecossistema 
composto por 

bactérias, vírus e 
fungos

A saúde da pele 
é afetada  

pela nutrição
Deficiências nutricionais muitas vezes  
estão associadas a problemas de saúde

NUTRIÇÃO

Ao envelhecer, a pele passa por  
alterações degenerativas progressivas

ENVELHECIMENTO

As alterações 
faciais por 

envelhecimento 
são as mais 
aparentes
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Fatores que influenciam a 
Saúde da Pele 
FATORES INTERNOS E EXTERNOS PODEM AFETAR A PELE

A desnutrição pode causar  
alteração da função da pele e outros 

 sintomas cutâneos específicos

A obesidade tem relação  
com uma série de  

doenças dermatológicas NUTRIÇÃO

Fatores genéticos podem 
predispor ao desenvolvimento 
de doenças cutâneas, como 
dermatite atópica

A acne severa tem ligação  
direta com histórico familiar

A manifestação do 
envelhecimento da pele 
humana tem uma forte  
base genética

AMBIENTE
GENÉTICA

BEM-ESTARA exposição à radiação UV 
é uma das maiores causas do 

fotoenvelhecimento cutâneo 
e do câncer de pele

A poluição do ar está 
correlacionada a sinais 

extrínsecos de envelhecimento 
cutâneo e pode danificar a 

função epidérmica

A concentração de partículas 
ambientais ultrafinas pode 

aumentar os sintomas 
cutâneos em crianças com 

dermatite atópica

A ligação entre estresse e várias 
doenças dermatológicas agora 
é amplamente reconhecida

Exercícios físicos moderados e 
regulares melhoram o sistema 
de defesa antioxidante

Fumar aumenta claramente o 
risco de carcinoma cutâneo de 
células escamosas

O nível de consumo de bebidas 
alcoólicas e o tabagismo podem 
ter efeito sobre a psoríase
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Necessidades da Saúde da 
Pele ao longo da nossa vida
AUMENTO GERAL NAS NECESSIDADES DE SAÚDE DA PELE

Acredita-se que existam  
milhares de doenças  
e problemas de pele.

SAUDÁVEL 
DESDE CEDO

CRIANÇAS

A dermatite atópica afeta 
significativamente a qualidade de 

vida dos pacientes, especialmente  
por conta da privação do sono 

decorrente da coceira

A DERMATITE  
ATÓPICA  afeta até 

20% das crianças em 
todo o mundo

20%

80%
A ACNE VULGAR 

afeta mais de 80% dos 
adolescentes e jovens 

adultos

ADOLESCENTES

A acne é a doença dermatológica número um apontada pelos 
dermatologistas em todo o mundo

Menos de 50% dos portadores de acne em todo o mundo já 
consultaram um profissional de saúde para tratar o problema

ADULTOS

A rosácea é mais comum em adultos

Exposição excessiva aos raios UV aumenta o risco de 
danos à pele, como rugas, danos solares e cânceres de pele

Duas de cada três mulheres em todo o mundo dizem 
que ter uma aparência revigorada e melhorar a qualidade 

da pele é a principal meta do tratamento facial injetável
A PSORÍASE   
afeta até 11%  

dos adultos em todo 
o mundo

11%

Mais de 50%  
dos pacientes idosos 

têm XEROSE

50% IDOSOS

O prurido é um dos sintomas de pele mais 
perturbadores e incômodos nos idosos

Os fatores de risco mais prevalentes e 
predisponentes para a onicomicose são  
idade avançada, diabetes e obesidade

Em 2050, 2 bilhões 
de pessoas de todo 
o mundo terão mais 
de 60 anos de idade

F I Q U E 
SAUDÁVEL
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Pesquisa feita em 2014 em 3 países (Austrália, Brasil e Espanha), com uma amostra representativa de 600 mulheres, com 
idades entre 30 e 60 anos, que fizeram pelo menos 1 tratamento estético facial injetável ou que considerariam fazê-lo no futuro.
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