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ESTRIAS
Devido ao aumento progressivo do volume da barriga ao longo da gestação, pode ocorrer a ruptura 
das fibras elásticas e colágenas da pele, gerando cicatrizes- as estrias

genética
A tendência a desenvolver 
as indesejadas estrias é 
majoritariamente mediada 
pela própria tendência de 
cada pele (hormônios e 
fatores mecânicos)

dieta
Dieta adequada previne 
aumento excessivo do peso 
e, por consequência, 
distensão da pele

hidratação
Óleos e emolientes são 
importantes para manter as 
camadas da pele hidratadas 
atenuando o surgimento das 
estrias



ESTRIAS: sugestões de emolientes

Umiditá gestante Mustela maternité

Woman ISDN 
antiestrias

Dermage prevention

Não há conflitos de interesse



FOTOPROTEÇÃO
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FOTOPROTEÇÃO

Melasma e hipercromias
A gestação envolve um regime de 
mudanças hormonais que predispõe o 
aumento da pigmentação da pele como 
melasma, linha nigra, escurecimento de 
pintas prévias. Lembrando: ácidos 
clareadores não devem ser usados durante 
a gestação. Após o parto, consulte seu 
dermatologista para tratamento.

Câncer de pele
A fotoproteção deve ser hábito de todos, 
uma vez que previne o surgimento de 
cânceres de pele não- melanoma e 
melanoma. Diante do diagnóstico de 
melanoma, sugere-se evitar gravidez nos 
próximos 3 anos pelo aumento risco de 
recidiva desse câncer.



FOTOPROTEÇÃO: sugestões de fotoprotetores

ISDN fusion water 
color

La Roche Posay 
Anthelios com cor

Vichy Ideal Soleil Eucerin CC cream

Não há conflitos de interesse

Durante a gestação, os fotoprotetores mais efetivos são os com cor que bloqueiam com maior eficiência os 
raios ultravioletas evitando, assim, surgimento de melasma e aumento da pigmentação de outras lesões como 
a linha mediana no abdome e escurecimento de pintas e de manchas de nascença.



O QUE PODE E NÃO PODE NO SKINCARE

Permitido
- Ácido azelaico
- Ácido glicólico até 10%
- Vitamina C até 10%
- Peróxido de benzoíla
- Ácido salicílico em baixas

concentrações
 Consulte seu dermatologista

Proibido
- Retinoides
- Cremes de hidroquinona
- Minoxidil
- Altas concentrações de 

ácido
glicólico, vitamina C e ácido 
salicílico



CABELOS
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ATENTE-SE PARA AS MUDANÇAS NOS CABELOS

As alterações hormonais 
repercutem no maior 
estímulo das glândulas 
sebáceas 

As alterações hormonais 
provocam aumento da 

fase de crescimento dos 
cabelos

Caso haja queda 
aumentada durante a 
gestação, consulte seu 

dermatologista

AUMENTO DA 
OLEOSIDADE

AUMENTO DA 
QUANTIDADE

REDUÇÃO NA 
QUEDA



PÓS- PARTO
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CUIDADOS NO PÓS PARTO

Queda de cabelo

Devido ao restabelecimento 
fisiológico após o parto, costuma 
haver queda acentuada e 
autolimitada.

Flacidez

A rotina de dieta e de exercícios pode 
ser aliada a procedimentos como 
bioestimuladores, USG microfocado e 
lasers. Consulte seu dermatologista.

Tratamentos estéticos faciais

Os preenchimentos de ácido 
hialurônico, colocação de fios de 
PDO e microagulhamentos não 
devem feitos no pós parto. Consulte 
seu dermatologista.

Melasma e manchas

Muitos produtos contraindicados 
durante a gestação e devem ser 

retomados no pós parto sob 
orientação do seu dermatologista
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