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UM ROSTO  
RADIOSO
HIDRATAÇÃO FACIAL 
E EFEITO ANTIRRUGAS

Não há consenso entre os investigado-
res quanto ao momento em que o pro-
cesso de maturação da pele termina e o 
envelhecimento começa, embora alguns 
defendam que ocorre entre os 30 e os 
40 anos. A pele perde hidratação e fica 
mais transparente e pálida, a epiderme 
(camada superficial) torna-se mais fina, 

a regeneração das células mais lenta, a 
derme (camada intermédia) sofre uma 
redução de espessura e a pigmenta-
ção mostra-se mais irregular. A pele fica 
menos elástica e surgem rugas que se 
tornam cada vez mais profundas.

 • Usados diariamente, os cremes hidra-
tantes e os cremes antirrugas ajudam a 
manter a humidade da pele. Os cremes 
de dia destinam-se a proteger e hidra-

Em junho de 2014, a TESTE SAÚDE analisou 13 cremes antirrugas para peles normais. 
Resultado: frases publicitárias fortes que prometem muito, mas cumprem pouco. 
Ficou claro, sobretudo, que não vale a pena gastar rios de dinheiro, já que o creme 
que teve a melhor avaliação nos testes custava pouco mais de 3 euros!

NÃO HÁ MILAGRES!

NOTA: as referências a marcas são usadas apenas a título exemplificativo. Em momento algum 
a DECO PROTESTE pretende sugerir a sua compra.
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tar e permitem a aplicação de maqui-
lhagem. Em princípio, respeitam o pH 
da pele e deixam-na respirar. Alguns 
incluem filtros solares contra os raios 
ultravioletas. Por sua vez, os cremes 
de noite contêm mais gordura e dei-
xam uma camada mais espessa sobre 
a pele, destinada a evitar a evapora-
ção da humidade e, assim, favorecer 
a hidratação.

 • Para serem eficazes, os cremes antirru-
gas deveriam atingir diferentes cama-
das de pele (epiderme e derme). Mas 
estes produtos, que são cosméticos 
e não medicamentos, só conseguem 
penetrar nas camadas mais superfi-
ciais. Substâncias como os retinoides, 
os antioxidantes e os ácidos alfa-hidró-
xidos ainda não conseguiram compro-
var os efeitos positivos que anunciam. 
Quanto ao colagénio, que há anos faz 
parte da composição dos antirrugas 
e é publicitado como uma mais-va-

lia segura, também não consegue, 
segundo alguns estudos, penetrar na 
pele de forma profunda e agir sobre 
as rugas.

UM POUCO DE COR: 
OS CREMES BB E FAMÍLIA

Se para si é importante ter a pele hidra-
tada, com um tom uniforme e aspeto 
agradável o ano inteiro, existem várias 
alternativas.

 • A opção clássica: cremes hidratantes 
e maquilhagem. Esta opção combina o 
tradicional creme hidratante com uma 
base de maquilhagem que procura 
anular as imperfeições e uniformizar 
o tom da pele. No entanto, algumas 
bases obstruem os poros.

 • Cremes com cor. São cremes hidratan-
tes que têm pigmentos na sua compo-

Quer saber mais pormenores sobre o teste aos cremes antirrugas? Veja em  
www.deco.proteste.pt/nt/nc/artigo/teste-saude-109-cremes-antirrugas
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sição, proporcionando à pele um tom 
próximo do natural. São os “predeces-
sores” dos cremes BB.

 • Cremes BB (Blemish Balm). Têm várias 
funções: além de terem alguma cor, 
hidratam, conferem proteção solar 
e tornam a pele mais homogénea. 
Alguns chegam a alegar dez efeitos 
diferentes. São, portanto, uma espé-
cie de ‘tudo em um’ e constituem uma 
opção interessante para quem não 
quer dedicar muito tempo à maquilha-
gem. Mas as possibilidades de escolha 
de tons são mais limitadas do que no 
caso das bases e dos cremes com cor.

 • Cremes CC (Color Control). Derivam 
dos cremes BB e prometem uniformizar 
a pele ou corrigir o tom de forma mais 
eficaz do que aqueles. A isso alguns 
adicionam efeitos antimanchas, antirru-
gas ou antiolheiras. Mas os testes nem 
sempre confirmam essas alegações.

PRODUTOS PARA BARBEAR

Muitos homens continuam fiéis à lâmina 
de barbear. Esta escolha implica o uso de 
um creme, de uma espuma ou de um gel 
para a barba. A função destes produtos é 
eliminar a película de gordura que cobre 
os pelos. Uma vez desprotegido, o pelo 
molha-se, incha e amolece, não apresen-
tando resistência à lâmina. A espuma de 
barbear também impede a evaporação 
da água e o endurecimento do pelo.

Um bom produto para barbear faz 
espuma rapidamente e esta mantém os 
pelos húmidos durante toda a operação, 
sem irritar a pele. No caso das peles oleo-
sas, os produtos para barbear em gel são 
os mais indicados. Basicamente, contêm 
sabão numa solução aquosa com uma 
série de aditivos destinados a favorecer 
um barbear suave, como glicerina, glicoe-

tileno, sorbitol (humectante) e lanolina 
(emoliente). A matéria gorda presente 
pode ser de origem vegetal (óleo de 
coco) ou animal (sebo). Alguns incluem 
agentes desinfetantes, como o triclosan, 
mas desaconselhamos o seu uso.

Por regra, não existem diferenças signi-
ficativas entre os produtos equivalentes 
das várias marcas e a sua eficácia também 
é idêntica, o que são boas razões para 
escolher o mais barato. Quanto à forma 
de apresentação, as opiniões divergem. 
Muitos utilizadores consideram que a 
vantagem do pincel é o efeito emoliente 
da massagem, ou seja, amolece os pelos 
e proporciona melhores resultados, em 
particular quando se tem uma barba rija 
e cerrada. O pincel também evita que se 
tenha de ensaboar as mãos para aplicar 
o creme ou a espuma na cara.

Loção para depois da barba 
(after-shave)

A simples água fria é uma excelente loção 
para depois de fazer a barba. Refresca, 
descongestiona e está ao alcance de 
todas as bolsas. Os after-shave clássicos 
fecham os poros e limpam a epiderme. 
Contêm álcool (etanol entre 45º e 65º), 
um agente humidificante, perfume e 
água. Secam rapidamente e não têm um 
efeito duradouro (aroma, frescura). Para 
peles mais sensíveis, que não suportam a 
ação agressiva do álcool, é aconselhável 
o uso de loções sem álcool e mais gor-
das, como os bálsamos.

Os casos de alergias relacionados com 
after-shave são raros. Contudo, o álcool 
que contêm pode causar irritação, sendo 
de evitar tanto para peles secas como 
oleosas. Outro efeito indesejável é a 
fotossensibilidade, devido à presença 
de perfumes e posterior exposição ao 
Sol (raios ultravioleta).
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TUDO EM UM 

A TESTE SAÚDE testou 11 cremes BB e 3 cremes CC. Vimos atentamente os 
rótulos e medimos a capacidade de hidratação, o fator de proteção solar, a 
proteção contra os raios UVA, as propriedades cosméticas, etc. Não encontrá-
mos diferenças  entre os cremes BB e CC: ambos escondem pequenas falhas 
e tornam o tom da pele mais uniforme.

Para ver resultados mais pormenorizados deste teste, vá a 
www.deco.proteste.pt/comparar-e-poupar/saude/cuidados-pele/bb-e-cc-creams-1

NOTA: as referências a marcas são usadas apenas a título exemplificativo. Em momento algum 
a DECO PROTESTE pretende sugerir a sua compra.

NIVEA Q10 Plus 
Anti-Rugas 
CC Cream

Boa capacidade 
de hidratação, 
agradou ao painel 
de utilizadores. 
Pode causar alergias 
em peles sensíveis.

LA ROCHE 
POSAY Hydreane 
BB Creme

Bom no laboratório. 
No teste de uso, 
foi mediano a 
uniformizar o tom 
e cobrir falhas. 
Pode causar 
alergias.

 
CIEN BB Cream 
Pele Sem Falhas

Boa hidratação 
e bom desempenho 
no teste prático. 
Falha na proteção 
solar. Inclui 
perfumes.

 
NIVEA BB Cream 
5 em 1

Boa hidratação. 
Agradou no teste 
de uso, mas confere 
um aspeto menos 
natural. Pode causar 
alergias.
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UM CORPO 
CUIDADO
HIDRATAÇÃO CORPORAL

Em condições normais, a pele contém 
cerca de 70 por cento de água. Dez a 
15 por cento desta água está na camada 
córnea, a mais exterior da epiderme. 
Fala-se de pele seca quando a percen-
tagem de água existente na camada 
córnea fica abaixo dos dez por cento 
e ocorre perda da gordura superficial 
ou dos óleos protetores. Nestes casos, 
torna-se áspera, perde elasticidade e 
pode ficar irritada e provocar comichão. 
Aplicar uma loção corporal pode ajudar 
a diminuir o desconforto e a evitar o apa-
recimento de lesões e de fissuras.

De acordo com os nossos testes, a maioria 
das loções corporais é eficaz, aumentando 
em pelo menos 20 por cento a hidratação 
da pele. Por isso, a escolha pode ser feita 
com base na consistência ou na textura, 
por exemplo. Os produtos mais gordos 
não são aconselhados no caso de pre-
tender vestir-se logo após a aplicação.

PROTEÇÃO SOLAR

É importante escolher um protetor solar 
que proteja tanto contra os raios UVA (res-
ponsáveis pelo envelhecimento da pele) 
como contra os UVB (que provocam as 
queimaduras). Ambos os tipos de radia-

 
O QUE SÃO OS PARABENOS?

Os parabenos são usados em diver-
sos cosméticos e em produtos de 
higiene corporal como conservan-
tes. Suspeita-se que funcionem  
como desreguladores endócrinos 
e contribuam para o aparecimento 
de problemas hormonais e algu-
mas doenças. É o caso do isobutil 
e do isopropilparabeno, cujo uso foi 
proibido em cosméticos. O butil e o 
propilparabeno também devem ser 
evitados em produtos que se man-
têm na pele por várias horas, como 
cremes e loções para o corpo, prin-

cipalmente em crianças com menos 
de 3 anos e em grávidas. O metil e 
o etilparabeno são seguros se os 
fabricantes respeitarem os limites 
da Comissão Europeia.

Desaconselhamos o uso de produ-
tos com parabenos nos bebés com 
menos de seis meses, bem como 
em crianças com outras idades, 
quando aplicados na zona da fralda. 
Leia a lista de ingredientes para 
saber se o produto contém estas 
substâncias: todos os que termi-
nam em “paraben” são parabenos.
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ção podem provocar cancro. Também 
convém ter em conta que os protetores 
solares são úteis para proteger a pele, 
mas o facto de os usar não significa que 
possa estar ao sol todo o tempo que 
queira, sobretudo nas horas mais quentes.

O fator de proteção indica a capacidade 
do produto para filtrar os raios UVB. 

Um produto com fator 30, por exemplo, 
impede a entrada de 97% deste tipo de 
radiação. A pele das crianças é mais sen-
sível do que a dos adultos. Suspeita-se 
que muitos tumores da pele têm origem 
em queimaduras solares ocorridas na 
infância. Por isso é tão importante usar 
para os mais novos um protetor solar com 
um fator elevado de proteção.

Independentemente do tipo de pele, recomendamos o uso de 
um protetor solar que proteja dos raios UVA e UVB e que tenha, 
no mínimo, um índice de proteção 30.

Aplique o protetor 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. 
Repita a aplicação a cada duas horas e sempre que tomar banho, 
mesmo que o rótulo diga que o produto é “resistente à água”. 

Use o protetor mesmo que o dia esteja nublado ou tenha decidido ficar 
à sombra. Parte dos raios solares consegue atravessar essas barrei-
ras, sem esquecer que também são refletidos pela água e pela areia. 

Não se exponha demasiado ao sol nos primeiros dias de praia. 
Deixe que a pele se vá habituando gradualmente aos raios solares 
e nunca deixe de a proteger, mesmo quando já estiver bronzeado. 

Não é conveniente apanhar sol depois de ter feito uma limpeza 
de pele ou uma depilação, pois nessas circunstâncias a pele fica 
muito mais sensível.

Lembre-se de que a exposição ao sol é contínua, mesmo se esti-
ver num jardim, a fazer desporto ou a caminhar na areia. Proteja-se 
também nessas ocasiões. 

A pele das crianças é mais sensível aos raios ultravioleta do que 
a dos adultos. É importante que o protetor solar usado por elas 
tenha um fator de proteção mais elevado. E não se esqueça de 
lhes pôr um chapéu e uma t-shirt. Os bebés com menos de seis 
meses não devem ir à praia e, até fazerem um ano, as crianças 
devem ficar à sombra e, mesmo assim, vestidas com roupa fina de 
algodão e sem descurar a aplicação do protetor solar.

CONSELHOS ÚTEIS 

UVA
UVB
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PROTETORES SOLARES, IMPRESCINDÍVEIS

Os protetores solares não são como os outros cosméticos, pois são necessários 
para proteger a pele dos efeitos do sol. Deve aplicar o protetor 20 a 30 minutos 
antes de sair de casa, para que tenha tempo de ser absorvido pela pele. Use-o 
em todo o corpo e não apenas nas zonas expostas. Repita a operação a cada 
duas horas, à saída da água e após momentos de maior transpiração. E não se 
esqueça de que os dias nublados também exigem proteção.

Para ver resultados mais pormenorizados deste teste, vá a 
www.deco.proteste.pt/comparar-e-poupar/saude/cuidados-pele/bb-e-cc-creams-1

Fator de proteção 30 
O fator de proteção 
solar (FPS) indica 
a capacidade para 
filtrar a radiação 
UVB, responsável 
por insolações e 
queimaduras solares. 
A Direção-Geral da 
Saúde recomenda, 
no mínimo, o fator 30. 
Mas se aplicar uma 
quantidade reduzida 
do produto, o filtro 
diminui. Seja generoso 
na quantidade.

Resistência à água 
Significa que o produto 
oferece proteção, por 
exemplo, enquanto 
nada, mas a verdade é 
que a eficácia diminui à 
saída da água. Renove 
a aplicação após cada 
banho.

Filtro UVA à medida 
O logótipo UVA 
indica a presença de 
uma barreira contra a 
radiação ultravioleta 
de tipo A equivalente 
a, pelo menos, um 
terço da indicada para 
a radiação de tipo B. 
Ambas as radiações 
são responsáveis pelo 
desenvolvimento de 
cancro da pele, entre 
outros problemas de 
saúde.

NOTA: as referências a marcas são usadas apenas a título exemplificativo. Em momento algum 
a DECO PROTESTE pretende sugerir a sua compra.
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CREMES BRONZEADORES

Ao contrário da exposição ao sol, os bron-
zeadores não interferem com a produção 
de melanina, substância que dá a cor 
dourada ou acastanhada produzida pela 
pele para se proteger. De um modo geral, 
estes produtos contêm dihidroxiacetona 
(DHA), substância que, ao combinar-se 
com outras presentes na pele, provoca 
a ilusão de bronzeado. A intensidade da 
cor depende da quantidade de DHA pre-
sente no produto, do tipo de pele do uti-
lizador e do seu tom natural. Caso tenha 
uma pele muito branca, por exemplo, 
pode ficar com um tom alaranjado.

Deve ter alguns cuidados ao aplicar os 
bronzeadores. Espalhe o produto uni-
formemente por todo o corpo, embora 
em menor quantidade nas zonas onde 
a pele é mais espessa (cotovelos e joe-
lhos). Lembre-se de que estes produ-
tos não lhe dão um bronzeado natural. 
A pele escurece, mas fica tão sensível ao 
sol como se estivesse branca. Por isso, 
quando for à praia, utilize um protetor 
adequado ao seu tom de pele natural.

Se gosta de ter um aspeto bronzeado 
mas não consegue ir à praia com a fre-
quência que desejaria, é preferível optar 
por estes produtos do que por sessões 
de solário, já que, ao contrário das lâm-
padas, não são perigosos para a pele.

DESODORIZANTES 
E ANTITRANSPIRANTES

As palavras 'desodorizante' e 'antitrans-
pirante' são usadas muitas vezes como 
sinónimos, mas definem produtos com 
funções e modos de atuação diferentes. 
Os antitranspirantes bloqueiam a saída 
do suor, enquanto os desodorizantes evi-
tam o dor corporal. 

Os antitranspirantes são compostos por 
uma substância adstringente que obstrui 
parcialmente as glândulas sudoríparas 
e diminui a secreção de suor. Pode, no 
entanto, causar irritação a pessoas mais 
sensíveis. Estes produtos são recomen-
dados para quem transpira muito, mas, 
primeiro, é importante despistar se não 
se trata de uma situação patológica. 

Os desodorizantes podem atuar como 
antisséticos, impedindo o crescimento 
das bactérias e a formação de odo-
res desagradáveis causados por estes 
micro-organismos. São compostos por 
substâncias bactericidas e antimicrobia-
nas e por bacteriostáticos (como o álcool 
etílico). Muitas vezes, o álcool etílico pro-
voca irritação ou dermatite alérgica, por-
tanto, não é adequado para peles mais 
sensíveis. Os bactericidas podem causar 
desequilíbrios na flora bacteriana. Tam-
bém existem antisséticos que utilizam 
substâncias que bloqueiam a atividade 
das enzimas utilizadas pelas bactérias 
para degradar os componentes do suor. 
Este modo de ação respeita a pele, mas 
tem uma eficácia bastante limitada para 
esconder o odor. 

Alguns desodorizantes absorvem o odor 
e o suor, sendo denominados absorven-
tes. São compostos principalmente por 
talco, que absorve o suor já formado. 
Nem sempre são capazes de eliminar o 
odor. Além disso, o aroma do talco é forte 
e não é agradável para muitas pessoas.

Independentemente do produto esco-
lhido, verifique a denominação e as pro-
priedades que alega. A maioria contém 
álcool, o que pode produzir ardor e irri-
tação na pele acabada de lavar com água 
muito quente ou recém-depilada. Para as 
pessoas com pele muito sensível, exis-
tem produtos sem álcool e sem perfume 
(limoneno, geraniol, entre outros).
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“DESODORIZANTES” COM ALUMÍNIO

Por norma, os produtos que possuem alumínio na sua composição funcionam 
como antitranspirantes (apesar de, por vezes, terem a denominação “desodo-
rizante” no rótulo). O alumínio tem sido relacionado em vários estudos com o 
cancro da mama, apontado como desregulador endócrino e acusado de tam-
bém ter algum tipo de relação com a doença de Alzheimer. No entanto, não 
existem dados suficientes para confirmar tais suspeitas.

O Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS), da Comissão Europeia, 
emitiu uma opinião sobre a segurança do alumínio em produtos cosméticos. 
De acordo com esta entidade, não é possível avaliar corretamente o risco, 
devido à falta de dados sobre a penetração dérmica de tais produtos. Dito 
de outra maneira, a SCCS considera que os estudos atuais não permitem 
relacionar diretamente o alumínio com o surgimento do cancro da mama ou 
considerá-lo um potencial carcinogéneo.

Seja como for, eis alguns conselhos básicos para o uso de desodorizantes 
ou de antitranspirantes:

FAÇA A APLICAÇÃO DE MANHÃ,  
COM A PELE LIMPA E SECA.

NÃO OS APLIQUE DEPOIS DE FAZER A DEPILAÇÃO,  
PRINCIPALMENTE SE CONTIVEREM ÁLCOOL.

SE O QUE QUER É UM DESODORIZANTE  
(SEM EFEITO ANTITRANSPIRANTE),  

VEJA NO RÓTULO SE O PRODUTO NÃO POSSUI  
NENHUM SAL DE ALUMÍNIO.

SE TIVER PELE SENSÍVEL,  
PREFIRA PRODUTOS SEM ÁLCOOL  

E SEM ALERGÉNIOS (LIMONENO, GERANIOL, ETC.).

AS CRIANÇAS NÃO PRECISAM DE DESODORIZANTE  
ATÉ ENTRAREM NA PUBERDADE.
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UM CABELO 
SAUDÁVEL 
CHAMPÔS

A principal função do champô é a lim-
peza do couro cabeludo e dos cabelos, 
deixando-os também suaves, brilhantes 
e fáceis de pentear. Estas característi-
cas dependem dos componentes do 
champô. Embora, por norma, todos 
os champôs cumpram bem a tarefa de 
lavar o cabelo e o couro cabeludo, os 
resultados são desiguais quanto às res-
tantes características. Por isso, escolha o 
champô em função dos resultados que 
pretende obter e da experiência de utili-
zação. Verifique no rótulo a composição.

Do mais caro ao mais barato, todos os 
champôs apresentam uma concentração 
de água entre os 70 e os 90 por cento. Uma 
vez que a água por si só não é suficiente 
para a boa lavagem, os champôs têm agen-
tes tensioativos, ou seja, detergentes cuja 
função é desengordurar e limpar o cabelo 
e o couro cabeludo. Do ponto de vista 
químico, estes detergentes podem ser:

 › Aniónicos. Produzem uma grande 
quantidade de espuma, são muito efi-
cazes e menos sensíveis à dureza da 
água. A sua desvantagem é o pobre 
efeito cosmético;

 › Catiónicos. São menos eficazes e 
usam-se em sabonetes desinfetantes, 
porque têm ação bactericida. Porém, 
são mais irritantes;

 › Não iónicos. Contam com bastante 
poder detergente e pouca capacidade 
de fazer espuma;

 › Anfotéricos. São pouco sensíveis à 
dureza da água e muito compatíveis 
com a pele, daí a sua utilização em 
produtos de lavagem para crianças. 
As betaínas são um exemplo.

Além destes componentes, os champôs 
têm perfumes e agentes:

 › Hidratantes, para compensar a ação 
mais ou menos agressiva do deter-
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gente e restituir ao cabelo a sua pelí-
cula protetora;

 › Amaciadores (por exemplo, poliquar-
ténios), que, como o nome indica, ama-
ciam o cabelo, tornando-o mais fácil de 
pentear;

 › Dispersantes, como o ácido cítrico, o 
ácido tartárico e o ácido etilenodia-
mino tetra-acético (EDTA), utilizados 
para fazer face ao calcário da água, 
que deixa o cabelo baço;

 › Conservantes e, por vezes, até coran-
tes.

Há também uma grande variedade de 
elementos adicionais, tais como plantas 
diversas, vitaminas e proteínas. Estes, por 
norma, encontram-se em concentração 
tão baixa que podem não ser eficazes. 
Os champôs de uso frequente têm uma 
fórmula semelhante à dos infantis, mais 
delicada e menos agressiva.

AMACIADORES 
E MÁSCARAS

Têm a missão de facilitar o pentear do 
cabelo, bem como de o tornar mais 
suave e de lhe dar um melhor aspeto.

Os amaciadores devem ser aplicados 
principalmente nas pontas do cabelo e 
podem ser benéficos para cabelos secos, 
estragados, compridos ou ‘rebeldes’. 
No entanto, são desaconselháveis para 
quem tem cabelo muito oleoso. Se lava 
o cabelo com muita frequência, reduza 
o uso de amaciador, pois, com o tempo, 
há o risco de o produto se acumular no 
cabelo e piorar o seu aspeto (fica mais 
pesado, sem graça).

As máscaras também podem ser úteis, 
se aplicadas ocasionalmente. Certifique-
-se de que contêm substâncias hidra-
tantes e emolientes, como glicerina ou 
compostos de glicol, óleo de jojoba e 
manteiga de karité.

A queda de cabelo é mesmo inevitável?
A calvície propriamente dita (alopecia androgénica) é irreversível. Manifesta-
-se através de uma queda de cabelo difusa, mais evidente na coroa. Atinge 
cerca de metade dos homens adultos e é causada sobretudo por fatores 
hereditários e hormonais. Este tipo de calvície é o mais comum e é o visado 
pela maioria dos tratamentos contra a queda de cabelo. No entanto, se tem 
este problema, a nossa mensagem é clara: não gaste dinheiro em cosméticos, 
pois não vão funcionar. Quanto aos medicamentos, os estudos são escassos, 
e é preciso contar com os efeitos secundários. E os transplantes? Talvez sejam 
uma opção, mas são bastante dispendiosos. 

Champôs, loções e ampolas são, tanto em número como em variedade, os 
campeões do mercado antiqueda de cabelo, mas o certo é que até agora 
nenhum conseguiu demonstrar de forma cabal a sua eficácia contra a alopecia 
androgenética. 

QUEDA DE CABELO 
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TINTAS PARA O CABELO

As tintas para o cabelo podem ser divi-
didas em temporárias, semipermanentes 
e permanentes. As primeiras reavivam 
a cor natural dando reflexos. A colora-
ção deposita-se à superfície da cutícula 
do cabelo e é removida pelas lavagens 
sucessivas. Apresentam-se frequen-
temente como champôs colorantes, 
loções ou espumas para aplicar depois 
do champô.

 • As tintas semipermanentes utilizam 
pequenas moléculas corantes que 
penetram na camada superficial do 
cabelo (cutícula). São mais indicadas 
para reforçar a cor natural do que para 
fazer uma mudança radical. Podem 
cobrir alguns cabelos brancos, mas 
desaparecem progressivamente em 
seis a oito semanas.

 • As tintas permanentes são as mais uti-
lizadas e permitem mudar completa-
mente o tom do cabelo, tornando-o 
mais claro ou mais escuro. A cor resiste 

bem às lavagens e a outros fatores 
externos, tais como a fricção e a luz solar.

São seguras? Convém usar luvas para 
aplicar o produto, pois pode irritar ou tin-
gir as mãos. Tenha cuidado com os salpi-
cos. Se, acidentalmente, entrar produto 
para os olhos, lave com muita água (não 
utilize colírio). Se a irritação não passar, 
é conveniente ir a uma consulta médica. 
Use um creme gordo para proteger a pele 
em volta do couro cabeludo. Remova o 
produto, enxaguando abundantemente. 
Seque bem a cabeça e, se chover, prote-
ja-a bem, para evitar que a chuva dissolva 
a tinta. Quando terminar, deite fora o que 
restar do produto. Depois de misturadas, 
as tintas perdem as suas propriedades em 
poucos dias, pelo que não poderá guardar 
o excedente para utilizar mais tarde. Não 
utilize a tinta para pintar as pestanas ou as 
sobrancelhas, já que estes produtos não 
se destinam a estar em contacto com os 
olhos, nem adicione outro tipo de mistu-
ras aos produtos da embalagem (poderá 
obter reações químicas perigosas).

Os nomes dos produtos fazem pensar em algo natural, mas não é bem assim. 
Todas as tintas, permanentes ou semipermanentes, necessitam de agentes oxi-
dantes e de outras substâncias para criar o meio alcalino que produz a coloração.



17SAÚDE E BELEZA

Tintas naturais
Também chamadas tintas vegetais, 
baseiam-se não em corantes químicos 
que interagem com o cabelo, mas sim 
nas propriedades de algumas plantas. 
A gama de cores é mais limitada. A tinta 
vegetal mais difundida é a hena, que per-
mite pintar o cabelo de preto ou de ver-

melho. No entanto, é um erro considerar 
que as tintas vegetais são mais seguras 
do que as químicas. Não está excluída 
a possibilidade de reações alérgicas em 
quem tenha predisposição, por exemplo, 
para alergia ao pólen, a plantas ou ao pó, 
embora esta informação não conste no 
rótulo.

O QUE É UMA TINTA 
“SEM AMONÍACO”? 

O amoníaco é utilizado para criar o meio 
alcalino e, além disso, é muito solúvel, 
o que ajuda a tinta a penetrar e a fixar-
-se melhor. No entanto, tem o inconve-
niente de deixar o cabelo mais seco. 

Contudo, a sua má reputação vem da 
toxicidade (ainda que, no caso das colo-
rações, esteja provado que é baixa) e, 
sobretudo, do cheiro desagradável. Isto  
levou a que tenha sido gradualmente eli-
minado das fórmulas das tintas de coloração e substituído por outras substân-
cias alcalinas (por exemplo, a etanolamina) que atuam da mesma maneira, mas 
não têm o odor desagradável, apesar de também poderem danificar o cabelo. 

ETHANOLAMINE

NOTA: as referências a marcas são usadas apenas a título exemplificativo. Em momento algum 
a DECO PROTESTE pretende sugerir a sua compra.
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NÃO SE DEIXE SEDUZIR  
PELA PUBLICIDADE 
A publicidade a cosméticos é muitas 
vezes exagerada e confusa. Tentam 
seduzir-nos transportando-nos para 
um mundo povoado de moléculas 
sofisticadas, ingredientes naturais ou 
misteriosas substâncias capazes de 
operar milagres graças à sua fórmula 
genial… E isso talvez funcione, porque 
nos dizem o que gostamos de ouvir – 
mas também porque a lei deixa que o 
façam. As disposições legais relativas 
aos cosméticos focam essencialmente a 
sua segurança, mas ficam muito aquém 

do desejável quando se trata de regu-
lamentar as alegações que podem ser 
utilizadas. Em julho de 2013 entrou em 
vigor a Diretiva Europeia de Cosmética, 
o que foi um avanço, já que estabelecia 
que as reivindicações relativas à eficácia 
dos cosméticos deveriam ser objetivas 
e que as alegações deveriam ser confir-
madas por testes científicos. Mas ainda 
hoje é possível encontrar cosméticos 
cujas informações nos rótulos, muito 
pouco rigorosas, roçam o conceito de 
publicidade enganosa. 

A lei obriga a indicar os ingre-
dientes utilizados na preparação 
dos cosméticos; deve incluir a 
lista completa, numa língua inter-
nacional e por ordem decres-
cente da quantidade utilizada. 

Símbolo PAO,  acrónimo de 
Period After Opening, ou seja, 
período após abertura. Não é a 
data de validade, apenas garante 
que se o produto for usado den-
tro do período indicado não terá 
efeitos nocivos.
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NOTA: as referências a marcas são usadas apenas a título exemplificativo. Em momento algum 
a DECO PROTESTE pretende sugerir a sua compra.

Descodificamos os rótulos

Os cosméticos são pródigos em alegações não provadas em termos científi-
cos ou sem controlo legal. Desmontamos aqui algumas das mais frequentes.

Nos testes a loções corporais, verificá-
mos que a hidratação não se mantém por 
24 horas.
Os resultados dos testes relativamente 
a este parâmetro foram bastante fracos.  
Não passa, por isso, de um argumento de 
venda.

A lei não define o que significa “hipoaler-
génico”.
Não são claros os critérios em que os 
fabricantes se baseiam para fazer esta 
alegação. Na prática, pouco ou nada 
garante, já que nenhum ingrediente utili-
zado neste produtos está totalmente livre 
de provocar alergias.

“Dermatologicamente testado”.
Implica que o produto foi testado em 
seres humanos sob a supervisão de um 
dermatologista. Mas a lei não indica as 
metodologias de teste, pelo que não 
é possível garantir em que condições 
o produto foi analisado. Só é possível 
deduzir que pode ser usado na pele.

Os parabenos são conservantes, subs-
tâncias que prolongam a vida dos pro-
dutos.
O seu uso tem levantado discussão, 
embora o metil e o etilparabeno sejam 
considerados seguros. Porém, quando 
um fabricante diz que não os inclui, nada 
garante que não recorra a outros conser-
vantes com a segurança menos estudada.
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COSMÉTICOS 
NATURAIS
Nomes que evocam a Natureza, emba-
lagens verdes, ilustrações de flores ou 
de árvores e supostos selos de certifi-
cação são a receita para o sucesso de 
muitos cosméticos ditos naturais. Graças 
a tais truques publicitários, o consumi-
dor pode ser levado a considerar um 
produto à base de ingredientes naturais 
como mais seguro ou a achar que o seu 
uso terá um menor impacto ambiental. 
Em muitos casos, trata-se apenas de 
marketing, pois os produtos nem são 
constituídos em exclusivo por ingredien-
tes naturais, nem foram certificados por 
nenhuma entidade.

Convém saber que a legislação atual 
não exige aos fabricantes uma percen-
tagem mínima de ingredientes naturais 
para que possam anunciar-se como 
produtos naturais. Em segundo lugar, 
um produto natural pode causar alergia 
ou ser tão tóxico como um sintético. Há 
várias essências naturais compostas por 
substâncias irritantes para a pele e cujo 
uso pode causar dermatite de contacto. 
Finalmente, o selo de certificação não 
é uma garantia de qualidade. Apenas 
atesta que o produto cumpre as exigên-
cias do organismo certificador. A maioria 
destes selos é atribuída por entidades 
independentes. Cada entidade tem as 
suas regras, ou seja, não há um conjunto 
definido de exigências a cumprir, esta-
belecidas pela legislação.

COMO SABER  
O QUE É NATURAL?

Ler com atenção a lista de ingredien-
tes é a melhor forma de descodificar 
as mensagens publicitárias. Normal-
mente, quanto mais nomes em latim, 
mais produtos naturais. Se estiverem 
no topo da lista, maior é a concentra-
ção. Mas também há alguns nomes que 
não estão em latim que correspondem 
a ingredientes úteis. É o caso do toco-
ferol (vitamina E), do pantenol (vitamina 
B5), do dióxido de titânio (filtro solar) e 
dos glicosídeos (agentes de limpeza de 
origem natural).

Um produto natural deve ter quantida-
des reduzidas de conservantes, como os 
parabenos. Uma pequena dose de etil 
ou metil parabeno pode ser admissível. 
Já outros são totalmente dispensáveis. 
É o caso dos que se seguem:

 • BHT;

 • BHA;

 • triclosan (antimicrobianos);

 • DMDM hydantoin;

 • imidazolidinyl urea;

 • diazolidinyl urea e sodium hydroxy-
methylglycinate (podem libertar for-
maldeído);
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 • petrolatum e paraffinum liquidum 
(derivados do petróleo);

 • silicones (dimethicone, ethyl trisilo-
xane);

 • polietilenoglicóis (PEG-8, PEG-100, 
etc.);

 • corantes;

 • perfumes químicos.

NOTA: as referências a marcas são usadas apenas a título exemplificativo. Em momento algum 
a DECO PROTESTE pretende sugerir a sua compra.
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A pele de um bebé é sensível e pode ser 
mais permeável a alguns dos ingredien-
tes presentes nos cosméticos. Alguns 
dos produtos de higiene e cuidado pes-
soal usados para bebés não são neces-
sários, por isso use-os com moderação e 
seja criterioso na escolha.  

MUDANDO AS FRALDAS
Quando mudar a fralda, o ideal é lavar 
o bebé com água tépida e, se neces-
sário, com um produto de higiene ade-
quado. Se utilizar sabões suaves, não 
deve aplicá-los mais do que duas vezes 
por dia. Além disso, uma boa secagem é 
essencial. Para retirar toda a humidade, 
convém usar uma toalha suave e fazer 
pequenas compressões, sem arrastar 
ou esfregar. 

Após a secagem, aplique uma pasta pro-
tetora ou um emoliente. As pastas são 
constituídas pela mistura de pós (óxido 
de zinco, amido, dexpantenol) com gor-
duras (vaselina, parafina). Aderem bem à 
pele, têm boa capacidade de absorção e 
reduzem a maceração. Evite produtos pro-
tetores da pele que contenham determina-
das substâncias, como a benzocaína (pode 
provocar reações alérgicas), o bicarbonato 
de sódio e o ácido bórico (há relatos de 
toxicidade de ambas as substâncias). Não 
se esqueça de, sempre que trocar a fralda, 
lavar o creme que fora aplicado antes.

É aconselhável usar toalhetes só quando 
estiver fora de casa, embora sejam prá-
ticos e a publicidade sugira que podem 
ser usados a toda a hora. No entanto, a 
verdade é que as substâncias que con-
têm permanecem muito tempo na pele, 
o que aumenta o risco de reações alér-
gicas. Os melhores são os que não têm 
perfumes, mas sim emolientes (aloé ou 
camomila), e devem evitar-se os que 
usem ingredientes como limonene, lina-
lool, citronellol ou eugenol. Trata-se de 
fragrâncias ou perfumes desnecessários 
e com bastante potencial alergénico.

NO BANHO

Para dar banho ao bebé só precisa de 
água, à qual pode juntar algumas gotas 
de óleo de amêndoas doces, que é ino-
doro e digerível. Escolha um óleo puro, 
sem adição de aromas e com apenas um 
ingrediente: prunus amygdalus dulcis 
oil. No entanto, alguns sabonetes foram 
adaptados e usam poucos detergentes 
para não secarem a pele.

PROTETORES SOLARES

Até aos seis meses, não é recomendável 
usar protetor solar, nem expor o bebé 
diretamente ao sol. A partir daí, utilize 
um fator de proteção alto (50+), mesmo 
que a criança não tenha pele clara.

COSMÉTICOS 
E CRIANÇAS
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ESCOLHA COM PRECAUÇÃO

Tal como para os adultos, nem todos os 
produtos de higiene são bons para os 
bebés, e quase nenhum é indispensável.  

 • Gel de banho e champô: podem desi-
dratar o bebé e irritar os olhos. 

 • Perfumes e água-de-colónia: são des-
necessários. Se tiverem álcool, podem 
irritar ou desidratar a pele. Algumas 
das fragrâncias utilizadas podem cau-
sar reações alérgicas. 

 • Cremes hidratantes: a pele do bebé 
pode absorver substâncias que é melhor 
evitar, como alguns parabenos (propil 

e butil), sobre os quais ainda existem 
algumas incógnitas e, por precaução, 
é melhor evitá-los. Se estiver a ama-
mentar, não aplique creme hidratante 
nos seios, pois o bebé pode ingeri-lo. 

 • Pó de talco: apesar de já se usar há 
muito tempo, é necessário fazê-lo com 
precaução, pois as suas partículas são 
tão pequenas que o bebé pode inalá-
-las, com risco de pneumonia química. 

 • Desinfetantes: álcool e antisséticos 
como o triclosan e o cloro de benzalcó-
nio (benzalkonium chloride) são subs-
tâncias que também convém evitar no 
cuidado diário e higiene do bebé. 

1. Evite usar maquilhagem em 
crianças com menos de 3 anos. Para 
as mais crescidas, prefira pinturas à 
base de água.

2. Caso a criança tenha pele sen-
sível ou tendência para alergias, opte 
por produtos sem perfume.

2. Respeite o prazo de validade 
ou o período após abertura (PAO). 
Escreva a data de abertura na emba-
lagem.

4. Deite fora as pinturas já usadas 
com cheiro a ranço ou se verificar que 
há uma separação entre camadas 
mais espessas e outras mais líquidas.

5. Mantenha limpos os acessórios 
em contacto com a maquilhagem, 
como pincéis, esponjas e espátulas, 
entre outros. Lave-os com água e 
sabão e deixe-os secar por completo 
antes de voltar a usar.

6. Siga as instruções de uso apre-
sentadas pelo produto.

7. Não inclua verniz para as unhas 
na toilette, pois contém solventes. 
Evite também as lantejoulas e as pur-
purinas à volta dos olhos. 

8. Passe primeiro um creme 
hidratante na cara ou no corpo: vai 
proteger a pele e facilitar a remoção 
das pinturas. No final, a limpeza do 
produto deve ser completa, para não 
deixar qualquer vestígio de maqui-
lhagem.

9. Apesar de não dar garantias 
completas, prefira produtos que 
exibem o símbolo CE.

Nove conselhos para que a maquilhagem 
não estrague o dia de festa da pequenada.

PINTURAS FACIAIS PARA CRIANÇAS
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