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RESUMO  

 

 

Introdução: Melasma é consequência do aumento de melanina na pele e umas manifestações 

caracterizadas por manchas escuras ou acastanhadas na face, principalmente nas regiões 

malares (maçã do rosto), podendo ser manifestada também em outros segmentos do corpo, 

como na testa, nariz, lábio superior, têmporas, em menor quantidade braços e antebraços. 

Objetivos: O Objetivo Geral é o de pesquisar e dissertar acerca da doença denominada 

Melasma e os males causados pela luz visível. Quanto aos Específicos, são eles: descrever 

acerca das fisiologias da pele; b) a luz visível; c) a prevalência em gestantes e outros grupos; 

d) Investigar acerca da etiologia, fatores desencadeantes e quadro clínico e fisiopatologia; e) 

pesquisar sobre diagnósticos e tratamentos. Método: Esta pesquisa tem como método o 

indutivo, e quanto aos tipos ela é classificada como sendo exploratória e qualitativa (ou 

bibliográfica), conforme Marconi e Lakatos (2010). Discussão e Resultados: A ciência ainda 

não decifrou a cadeia existencial do melasma, sendo ainda parcialmente desconhecida apesar 

de serem claros os fatores que a desencadeiam. No seu tratamento há a possibilidade que não 

seja sanado por completo podendo ressurgir em futuras gestações ou no uso de 

anticoncepcionais hormonais via oral, agravando-se ao expor-se ao sol de forma não 

recomendada. Conclusão: Tem-se como resultado que como esta hiperpigmentação se agrava 

com a exposição ao sol, torna necessário o uso de protetor solar. Quanto ao tratamento do 

melasma facial, podem-se utilizar produtos tópicos despigmentantes, que agem diretamente 

na região hiperpigmentada. 

 

Palavras-Chave: Melasma. Mulheres. Ressurgir. Protetor Solar.  

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Melasma is a result of melanin increase in skin and some manifestations 

characterized by dark or brown patches on the face, especially in malar (cheekbone) and can 

also be expressed in other segments of the body such as the forehead, nose, lip higher, 

temples, fewer arms and forearms. Objectives: The general objective is to research and 

lecture about the disease called Melasma and evils caused by visible light. As for the 

specifics, they are: describe about skin physiology; b) visible light; c) prevalence in pregnant 

women and other groups; d) Research on the etiology, triggering factors and clinical 

pathophysiology and framework; e) research on diagnosis and treatment. Method: This 

research is method inductive, and the types it is classified as exploratory and qualitative (or 

literature), as Marconi and Lakatos (2010). Discussion and Results: Science has not yet 

deciphered the existential chain of melasma, still partially unknown despite being clear the 

factors that trigger. In his treatment there is a possibility that is not cured completely and can 

resurface in future pregnancies or use of hormonal oral contraceptives worsened when 

exposure occurs not recommended way to sun. Conclusion: It has been as a result as this 

hyperpigmentation is aggravated by exposure to the sun makes it necessary to use sunscreen. 

As to treatment of facial melasma can be used depigmenting topical products, which act 

directly on a hyperpigmented region. 

 

Keywords: Melasma. Women. Resurface. Sunscreen. 
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INTRODUÇÃO 

 

  

A pele é o órgão mais sensível do corpo humano, é o protetor de maior eficácia, nela 

se localiza a primeira e última ala de defesa. Por meio dela é dada uma proteção relativa 

contra ofensas físicas e, apesar de representar menos de 15% do peso do corpo, é o maior 

órgão humano, pois seu tamanho equivale a uma área de 2m²
1. 

Melasma é uma dermatose comum que se manifesta com alteração da cor da pele 

normal é resultante da hiperatividade melanocítica, é uma alteração das mais comuns e mais 

notadas durante a gravidez. À primeira vista parece ser uma alteração banal, sem risco de 

vida, porém, é de difícil tratamento e vista por muitos como um importante estigma 

cosmético
2
.  

Embora o problema tenha muitas causas ainda desconhecidas - não se sabe, por 

exemplo, se há fatores genéticos e hereditários envolvidos - o sol e o calor são os principais 

aliados dos hormônios nesse processo. Explica a dermatologista Meire Brasil Parada, da 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) que “De tudo o que se sabe com certeza é que a 

lesão aparece, reaparece ou se intensifica com a exposição aos raios solares ou em ambientes 

muito quentes”
3
, e que, segundo ela, as manchas podem ser mais superficiais ou profundas. 

Quanto mais externas, mais fácil de clarear.  

O melasma é uma disfunção estética, e para melhor controle é necessário procurar o 

auxílio de um profissional de saúde estética como dermatologista, fisioterapeuta, 

farmacêutico, biomédico, dentre outros para o diagnóstico correto e condução do melhor 

tratamento para cada caso.  

Para Leandra Metsavaht
3
, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, tanto os 

dermatologistas quanto os demais estudiosos da área são unânimes ao afirmar que nem todas 

as mulheres respondem de maneira idêntica aos tratamentos para amenizar as manchas. De 

modo geral, o tratamento é muito difícil e passível de não surtir o efeito esperado, causando 

frustração tanto para o médico, quanto para o paciente. A autora enfatiza que alguns estudos 

apontam a existência de algumas combinações de medicamentos agindo mais eficazmente do 

que os medicamentos isolados. Alerta ainda que o mais importante é quem tem melasma deve 

ter em mente que não existe milagre e nem cura. Uma vez com melasma, sempre com 
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melasma. E quanto mais vermelha e sensível aos raios ultravioleta estiver a pele, pior ficará o 

aspecto do melasma. 

Segundo a especialista Denise Steiner
3
, chegou recentemente ao Brasil uma nova  

tecnologia de uso estético que é um equipamento chamado Q-switched Nd:YAG, que difere 

dos lasers mais antigos, pois, dispara raios em pulsos ultra-rápidos (nanosegundos), capazes 

de destruir a melanina e apresenta resultados promissores.  

A PELE 

 

 

A pele é o mais visível aspecto do fenótipo humano e sua cor é um de seus fatores 

mais variáveis. Pouco se conhece sobre as bases genéticas, evolutivas e os aspectos culturais 

relacionados ao estabelecimento dos padrões de cor da pele humana. A cor da pele humana 

normal é principalmente influenciada pela produção de melanina, um pigmento castanho 

denso, de alto peso molecular, o qual assume o aspecto enegrecido quando mais concentrado
2
.  

É uma manifestação caracterizada por manchas escuras ou acastanhada na face 

podendo se manifestar também em outras partes do corpo, sendo mais comum e destacada nas 

regiões malares (maçã do rosto), na testa, nariz, lábio superior e têmporas. Melasma é uma 

consequência de aumento de melanina na pele, esta disfunção estética é característica das 

mulheres podendo também acometer os homens.  

Quando as manchas surgem na gravidez dá-se o nome de cloasma ou melasma 

gravídico. O aspecto das manchas que geralmente têm limites precisos e disformes, formando 

placas que em seu contorno apresentam pontilhado pigmentar. Diversas são as causas que o 

originam e algumas delas podem ser: a genética, alterações hormonais, tais como gravidez, 

uso de anticoncepcionais, sol, luz intensa, entre outros. No entanto a presença da radiação 

ultravioleta é a que mais agride, em menor intensidade que o infravermelho que são radiações 

fornecidas pelo sol e fontes de calor artificial como lâmpadas, a câmara de bronzeamento 

também é uma fonte causadora. 

O aumento na pigmentação deriva da hiperproliferação e/ou hiperfunção do 

melanócito, que é a célula responsável pela produção do pigmento cutâneo (melanina). Não 

causa nenhum problema interno, tornando-se motivo de queixa frequente e grande procura de 

um profissional de saúde estética.  

 Os principais tipos de adulterações fisiológicas que podem ocorrer na pele são 

pigmentares, vasculares, estruturais, em apêndices, mistas e estão relacionadas com alterações 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pigmenta%C3%A7%C3%A3o
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hormonais que ocorrem principalmente e com maior intensidade no período gestacional, 

ocorrendo também fora dele e que não estão ligados aos hormônios placentários e 

ovarianos
4;5

. 

Os autores identificaram três tipos de melasma:  

 Epidérmico: Quando há depósito aumentado de pigmento através da epiderme 

(camada mais superficial da pele). 

 Dérmico: Caracterizado pelo depósito de melanina ao redor dos vasos superficiais 

e profundos. 

 Misto: Quando se tem excesso de pigmento na epiderme em certas áreas e na 

derme em outras regiões. 

Estudos apontam que das alterações endócrinas em especial no período da gravidez, 

incluem o aumento da hipófise (a hipófise em estado gestacional aumenta de peso em mais de 

duas vezes), concomitante com o aumento da secreção de HCG com aumento na secreção de 

gonadotrofinas e Hormônio Adrenocorticotrófico (ACTH).  

A cor da pele e dos cabelos dos humanos é resultado da atividade melanogênica dentro 

dos melanócitos da taxa de síntese de melanina, assim como de outros fatores como: do 

tamanho, número, composição e distribuição de partículas do citoplasma dos melanócitos, 

denominadas melanossomas, além da natureza química da melanina que elas contem
6
. 

Os melanocitos e os melanossomas têm seu numero relativamente constante, em 

diferentes etnias. Algumas destas modificações hormonais têm efeito direto na pele, 

manifestadas por altos níveis de estresse, medicamentos ou uso indevido de cosméticos, 

hereditariedade genética ou o irregular funcionamento da tireóide. O córtex adrenal sofre 

significante hipertrofia, com acréscimo na produção e secreção dos hormônios [cortisol, 

aldosterona, Sulfato de Dehidroepiandrosterona (SDHEA)].  

Fisiologia da Pele 

 

A pele tem uma capacidade relevante de renovação e reparação, cujo processo 

completo se dá entre 52 e 75 dias. Ela confere impermeabilidade, não só pela barreira 

mecânica, mas também pela formação do manto lipídico, que conserva sua integridade, 

exercendo também função de defesa contra agentes físicos, químicos e biológicos, bem como 

pelo seu sistema imunológico e de ceratinização
7
. A pele é formada por duas camadas 

principais: 
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 A epiderme: Camada superficial, formada de células epiteliais densamente unidas. 

A sua primeira função é a de servir como uma barreira protetora
8
. É composta por 

90% de queratinócitos os quais compõe a camada córnea externa. A epiderme 

inclui também as células produtoras de melanina (melanócitos – células 

fenotipicamente importantes, responsáveis pela pigmentação da pele e dos pelos, 

contribuindo para a tonalidade cutânea.), as células dendríticas do sistema 

imunológico (células de Langhans) e células do sistema nervoso periférico (células 

de Merkel)  

 A derme: É a camada mais densa formada de tecido conjuntivo grosseiro 

irregular
1
. É uma matriz de apoio rígido do tecido conjuntivo, contendo estruturas 

individualizadas presentes diretamente abaixo da epiderme e a qual é intimamente 

ligada
8
. É responsável pela consistência e resistência mecânica do tegumento, além 

de conter os vasos e nervos cutâneos
9
. 

A hipoderme que por sua vez não faz parte da pele, mas é importante porque prende a 

pele as estruturas confinantes, sendo também conhecida como tela subcutânea, tecido 

subcutâneo ou fáscia superficial. Na sua composição existe um tecido de adiposidade que 

junta à derme aos órgãos mais densos. Como finalidade primária de conservar e movimentar 

gorduras, a mesma possui duas camadas, uma superficial e a camada mais profunda
10

 

Conforme Parker
11

, a pele oferece proteção contra a perda de líquidos fundamentais, a 

abertura de agente tóxico e microrganismos, lesão por irradiação ultravioleta, às forças 

mecânicas de cilhamento e temperaturas ambientais extremas. 

A definição do processo de produção melanocítica deriva do grego melas, significando 

negro. Cloasma é um termo usado com o mesmo significado, sendo também de origem grega 

cloazein de: estar esverdeado
12

. A qualificação de melasma, portanto, é uma designação mais 

adequada para a disfunção. É de fundo estético e de fácil diagnostico em exame clinico, 

porem, tem como característica rebotes frequentes, grande resistência aos tratamentos 

medicamentosos e estéticos existentes e ainda desconhecidos fisiopatologicamente. 

Como infelizmente ainda não há cura para o problema, o melhor a fazer é prevenir o 

seu aparecimento usando proteção contra os raios solares com o uso de bloqueadores, bonés e 

viseiras, além de evitar o máximo possível à exposição ao sol principalmente entre as 10 e as 

15 horas no horário normal e entre as 11 e 16 horas, no esquema de verão
13

, evitar também 

qualquer tipo de fonte de calor, pois este ativa o melanócito a produzir mais melanina na 

região. 



8 

 

Quando o melasma surge, não tem como acabar com ele definitivamente existem 

apenas tratamentos paliativos capazes de atenuá-lo, evitando que as manchas aumentem e 

escureçam mais. Além da proteção contra os raios ultravioleta, o profissional de saúde estética 

pode prescrever algum medicamento como o ácido azelaico, a vitamina C tópica, alfa e beta 

hidroxiácidos e os ácidos retinóico, fítico e lático (somente o especialista de saúde pode 

prescrever estes medicamentos, nunca se auto-medique).  

 Alguns desses medicamentos não devem ser usados por gestantes sendo este mais um 

forte motivo para não se automedicar, alerta a dermatologista Dra. Leandra Metsavaht
3
. Vale 

ressaltar que o único procedimento que pode e deve ser feito em casa para prevenir ou evitar a 

piora da situação se ela já se instalou, é a fotoproteção (protetor solar).  

Embora não faça distinção de sexo ou raça, atinge a ambos os sexos e qualquer raça, 

são mais resistentes ao contágio às pessoas de origem oriental ou hispânica que habitam áreas 

tropicais. Comumente, acomete as mulheres adultas em idade fértil, havendo casos de 

surgimento pós-menopausa
14

. 

Para melhor conhecimento do que vem a ser a disfunção estética denominada 

melasma, será descrito brevemente o sistema pigmentar e formação da melanina com o 

auxílio da Cosmetóloga Adélia Mendonça
15

 ao esclarecer que as melaninas são estruturas 

ricas em ligações duplas que absorvem energia nas faixas do ultravioleta (UV), visível (V) e 

infravermelho (IV) agindo deste modo como radicais livres não reativos, com capacidade de 

neutralizar os radicais livres lançados pela pele ao ser exposta à luz solar. 

São dois os tipos de melanina que compreende o pigmento melânico que são: a 

primeira e a eumelanina que é a coloração de tom marrom e preta e a segunda é a feomelanina 

que é a coloração amarela e vermelha. Ao contrário de alguns conceitos apresentados até hoje, 

a cor final da pele não é o resultado apenas dos pigmentos melânicos, mas sim a combinação 

dos melânicos com vários outros pigmentos como: sanguíneos; carotênicos; biliares, entre 

outros16.  

Segundo explica Toledo
17

, as estruturas responsáveis pela síntese da melanina são os 

melanócitos que possuem em seu interior os melanossomas sendo estes os responsáveis pelo 

acúmulo de melanina. A tirosinase é a enzima responsável pela produção de melanina que 

ficam armazenadas no interior dos melanócitos ou pré-melanossomas que é onde se inicia a 

produção de melanina que, sob a ação da tirosinase, resulta no melanossoma, onde a melanina 

é armazenada após sua produção. Conforme demonstra a figura 1. 
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Figura 1 – Ultra estrutura de um Melanócito 

 
FONTE: Toledo, 2004, pág. 26.  

 

Explica ainda Toledo
17

 que é nesse estágio que o melanossomo também passa a ser 

designado de grânulo de melanina e somente no final desta reação que os grânulos de 

melanina com pigmentos melânicos viajam pelos prolongamentos dos melanócitos e são 

transferidos para os queratinócitos epiteliais. Neste segmento e neste ponto, os grânulos de 

melanina são dissolvidos e a melanina é eliminada na superfície cutânea ou nos pêlos. 

No entender de Toledo
17

 a tirosinase catalisa as etapas A e B da reação da 

melanogênese. É quando esta enzima oxida a tirosina em 3,4-diidroxifenilalanina (DOPA) e 

esta em DOPA-quinona. Após esta reação no interior dos melanossomas, a DOPA-quinona 

pode se combinar com o oxigênio, resultando em eumelanina, ou pode se combinar com 

enxofre, resultando em feomelanina. Conforme apresenta a figura 2 a seguir. 

Figura 2 – Reações de formação da melanina 

 
Fonte: O Sistema Pigmentar e a Formação da Melanina – 2016 
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Estudos comprovam e Toledo
17

 alude que a melanina constitui o principal organismo 

de defesa da pele contra a radiação, ao causar o espessamento da camada córnea, tornando 

deste modo a pele impermeável à radiação. Paralelamente, acontece o movimento dos 

melanossomas para o pólo superior das células, com o objetivo de proteger o material 

genético do núcleo dos queratinócitos contra a radiação ultravioleta. 

Em estudos diversos foi apontado que a idade intermediária para apresentação da 

disfunção estética ocorre geralmente entre os 30 e 55 anos, a margem de contágio masculino é 

de somente 10% dos casos. Mesmo sendo os latinos mais afetados pelo melasma, a exata 

origem e desconhecida. Para um fato dessas proporções, conforme um censo realizado no ano 

de 2000 nos Estados Unidos, os latinos somam 12,6% da população estimando-se que 

aumente para 15,5% até o ano de 2010 e quase duplicando, indo para 24,4% até o ano de 

2050, aumentando em muito os casos de melasma
18

. 

Além das alterações hormonais, segundo Costin
19

 as influências genéticas e a 

exposição à radiação ultravioleta são prováveis fatores que mais contribuem para o 

surgimento desta disfunção estética, pois, melasma não foi ainda  diagnosticado como doença 

conforme aponta a doutrina.  

Ortonne et al.,
20

 como membros do PDA - Pigmentary Disorders Academy por meio 

de estudos compactuam com Costin
19

 e concluem que as causas desencadeadores aceitáveis 

são: gravidez, contracepção hormonal, história familiar, idade e exposição ao sol 

comprometam o início do melasma, porém, uma combinação destes fatores, aliados ao tipo de 

pele, comumente desencadeiam esta desordem estética. Deste modo, vale ressaltar que 

qualquer profissional das áreas de saúde como: esteticistas, biomédicos, farmacêuticos, 

fisioterapeutas, estão tão bem capacitados a tratar desta disfunção estética quanto o 

profissional de saúde da área médica dermatológica.  

Não existe ainda uma classificação clinica do melasma. Sendo reconhecidos somente 

dois padrões de melasma da face considerados como principais: o centrofacial, por atingir a 

região central da fronte, região da boca, lábios, região supralabial (acima dos lábios) e região 

mentoniana; e o malar, que atinge regiões zigomáticas. Ainda não comprovado, mas, alguns 

autores relatam ainda um terceiro padrão, de menor frequência, intitulado como mandibular
21

. 

Pandya e Guevara observaram em estudo que 78,7% de melasmas são centrais e 

21,3% de periféricos. Inúmeros fatores envolvem na existência dessa disfunção estética, 

porém, nenhum deles pode ser o único culpado pelo seu desenvolvimento.  Citam-se estes: a) 

influências genéticas, b) exposição à RUV, c) gravidez, d) terapias hormonais, e) cosméticos, 
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f) drogas fototóxicas, g) endocrinopatias, h) fatores emocionais, i) medicações 

anticonvulsivantes entre outros com relevância
22

.  

No entanto, pressupõe-se que predisposição genética e exposição às radiações solares 

possuem um papel de importância, visto que as lesões de melasma são mais destacadas, 

enquanto ou logo após a exposição solar. Sacre et al.
23

 investigando o melasma idiopático, 

concluíram que as reservas tireotrófica, prolactinica e gonadotrófica apresentaram-se normais 

e, como observou, as funções ovariana e tireoidiana, também, normais, logo, não foi possível 

correlacionar entre os níveis hormonais encontrados e essa forma de melasma. 

Acredita-se na influência genética, pois, tem sido sugerida pelos relatos de ocorrência 

familiar. Sanchez et al,
12

 identificaram história familiar em mais de 20% dos casos, e todas as 

pacientes relataram irritação pela luz solar e uso de cosméticos.  

 

Figura 3 - Estrutura da pele 

 
Fonte: herbos.com.br 

 

 

Em tempo, destaca-se que a melasma é uma das dermatoses que afetam diretamente a 

estética e são responsáveis pela grande procura aos profissionais de saúde estética, mesmo 

sendo caracterizada somente como uma anormalidade comum e benigna da pigmentação. 

Talvez isso justifique a aparência cosmeticamente desfigurante, trazendo muitos e grandes 

efeitos emocionais e psicológicos nos portadores do problema os quais, em virtude da 

insatisfação com a aparência, acabam isolando-se do convívio social, havendo inclusive casos 

de suicídios relatados
24

. 
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Prevalência da Luz Visível  

São mais acometidos, fototipos intermediários e indivíduos que habitam áreas 

tropicais embora possa acometer ambos os sexos e todas as raças. Geralmente a melasma é 

manifestada mais nas mulheres do que nos homens. Mulheres são afetadas em cerca de 90% 

dos casos ou mais
14

. 

Para que o melasma surja, a pele tem que estar em contato com o sol, por isso, é mais 

provável que as mulheres que vivem em países tropicais sofram mais ou durante o verão, nos 

climas temperados. Outros casos se manifestam por altos níveis de estresse, efeitos 

secundários de cosméticos ou medicamentos, herança genética ou mau funcionamento dos 

hormônios da tireoide. 

Raramente podem surgir antes ou durante a puberdade. Pessoas de qualquer raça 

podem ser acometidas
25

. No entanto, é muito mais comum em tipos de pele 

constitucionalmente mais escura (tipos de pele IV a VI segundo classificação de Fitzpatrick – 

Tabela 1) e naquelas pessoas que moram em localizações de alta radiação ultravioleta 

(UV)
26,27,28

. 

Tabela 1- Classificação de Fitzpatrick 

 

Fonte: ALCHORNE, ABREU - Dermatologia na pele negra Anais Brasileiro de Dermatologia, Rio de Janeiro, 

jan./fev. 2008. Disponível em:<www.scielo.br/pdf/abd/v83n1/a02.pdf> 

 

Alguns estudos fazem citações a dados epidemiológicos sobre o melasma. Foi 

conduzido o primeiro estudo no Paquistão com 140 pacientes e outro no Irã com 400 

pacientes. Em estudos do Irã, Paquistão e França foram relatados a prevalência de 5-467%
26

. 

Foram analisadas 224 mulheres em outro estudo realizado no Sul do Brasil. Nesta 

região existe ascendente da população caucasiana. Neste estudo houve pouca prevalência de 

Fototipo Cor da pele Características 

Tipo I Branca, muito clara Queima facilmente, nunca bronzeia 

Tipo II Branca, clara Queima facilmente, bronzeamento mínimo e com 

dificuldade 

Tipo III Branca, menos clara Queima moderadamente,  bronzeia moderada e 

uniformemente 
Tipo IV Morena clara a moderada Queima minimamente, bronzeia moderada e 

facilmente 
Tipo V Morena escura Queima raramente, bronzeia profundamente 

Tipo VI Negra Nunca queima, bronzeia profundamente  
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melasma e não foi identificada relação expressiva com etnicidade e fototipo de pele. Isto 

aconteceu possivelmente porque o grupo de pacientes foi menor e devido às características da 

população. Neste estudo foi demonstrada associação entre melasma e idade, possivelmente 

pelo maior tempo de apresentação aos fatores de risco e alterações hormonais. Também foi 

observada associação com maior paridade. Não existe relação significativa com uso de 

protetores solares, semanas de gestação, fototipos de pele, uso prévio de anticoncepção 

hormonal
28

. 

Um estudo global foi concretizado de acordo com os fatores relacionados ao 

desenvolvimento do melasma. Foi sobreposto um questionário com 324 mulheres. Foi 

observado que 83% das pacientes apresentavam tipo de pele III a VI segundo classificação de 

Fitzpatrick, 82% apresentavam melasma só na face. A média inicial de idade do melasma foi 

34 anos. Quase todas tiveram alguma exposição ao sol (trabalho, lazer, férias). Pelo menos 

um familiar com melasma foi verificado em 48% das pacientes, sendo que 97% eram parentes 

de primeiro grau
29

. 

  Não apenas a luz do sol como também aquelas vindas de lâmpadas podem causar os 

melasmas. Nesse sentido, a recomendação é no sentido de usar fotoproteção mesmo em 

ambientes fechados, ou seja, “Para manter a saúde da pele, não basta usar protetor solar 

apenas ao expor-se ao sol”, afirma Bruno Vargas, segundo este profissional de saúde, estudos 

demonstram que não apenas a radiação ultravioleta, como também a luz visível aumenta os 

riscos de manchas solares, queimaduras e foto envelhecimento da pele
30

. 

Assim, recomenda-se proteção solar mais completa com uso de bonés, chapéus, roupas 

e filtros solares opacos, independente da temperatura no termômetro ou do céu nublado. Ou 

seja, mesmo em ambientes fechados como escritórios e lojas, é preciso se proteger. 

Um estudo feito pelo Departamento de Dermatologia do hospital Henry Ford Medical 

Center, nos Estados Unidos, apontou que parte dos raios solares perceptível pelo ser humano 

vem da luz visível, que é capaz de estimular a retina. O estudo comparou o impacto dos raios 

UVA e da luz visível na pigmentação da pele, e foi possível observar que a duração dos 

pigmentos causados pela luz visível é muito maior que os causados pelos raios UVA, algumas 

semanas para desaparecer no primeiro e no segundo
30

. 

Existem doenças de pele que podem ser causadas, ainda que parcialmente, pela ação 

da luz visível, como urticária solar, dermatite actínica crônica, porfíria, fototoxicidade e o 

melasma. 
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Gestantes 

 

Desde os primeiros meses de gestação as mulheres começam a notar mudanças em seu 

comportamento e também em seu corpo. Uma dessas alterações mais significativas é o 

chamado cloasma gravídico, mais conhecido como melasma. Esta disfunção estética é 

caracterizada por manchas escuras ou acastanhadas na pele – principalmente no rosto.  As 

alterações pigmentares, segundo Rodrigues e Guedes, são comuns na gravidez, ocorrendo em 

90% das mulheres grávidas. São provavelmente decorrentes de estímulo hormonal 

estrogênico, progestogênico ou por meio do hormônio melano-estimulante (MSH – 

melanocyte stimulating hormone), que estimula os melanócitos da pele e das mucosas a 

produzirem mais melanina
31

.  

Durante a gestação ocorrem mudanças imunológicas, endócrinas, metabólicas e 

vasculares, tornando a mulher grávida particularmente suscetível a alterações fisiológicas ou 

patogênicas da pele. Muitas são revertidas após o parto, enquanto algumas persistem de forma 

menos marcada
32

.  

Estudos apontam que a hiperpigmentação está relacionada à elevação sérica dos 

hormônios melanotrófico, estrogênio e, provavelmente também a progesterona, em especial 

quando atinge o terceiro trimestre da gestação. Os níveis hormonais de estrógeno e 

progesterona estão modificados nestas situações e trabalhos atuais demonstraram receptores 

específicos para o estradiol em cultura de melanócitos. O estrógeno ou a progesterona 

isoladamente não parece provocar o mesmo tipo de estímulo. O nível de hormônio 

melanotrófico é normal nos pacientes com melasma
33

.  

Dados apontam que o melasma que sofreu alteração pela gestação foi observado em 

46,4%, sendo que 43,1% notaram início no primeiro trimestre e 55,4% no segundo trimestre. 

O melasma apareceu pela primeira vez na gestação em curso em 83,1%. Existiu constância da 

condição no pós-parto em 9,2% dos casos. Regressão após o parto, mas, com recorrência em 

gestações subsequentes foi observado em 7,6%
34

.  

A placenta é fonte de Gonadotrofina Coriônica Humana (HCG), cuja síntese inicia 

logo após a nidação e alcança pico na décima segunda semana de gestação. A partir deste 

período seus níveis caem dramaticamente, à medida que o estrogênio e a progesterona 

aumentam. O HCG também estimula a produção de progesterona e estrogênio do corpo 

lúteo
35

. 

Alterações endócrinas na gravidez incluem aumento da hipófise (a hipófise anterior 

aumenta de peso em mais de duas vezes durante a gravidez), concomitante com o aumento da 
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secreção de HCG, com aumento na secreção de gonadotrofinas e Hormônio 

Adrenocorticotrópico (ACTH). Algumas alterações hormonais tem efeito direto na pele. O 

córtex adrenal sofre significante hipertrofia, com aumento na produção e secreção dos 

hormônios [cortisol, aldosterona, Sulfato de Dehidroepiandrosterona (SDHEA)]. A tireoide 

aumenta de volume e aumenta a secreção hormonal no segundo trimestre
36

. 

Três são as categorias gerais de condições de pele associadas com a gestação: 

condições de pele benignas provocadas por alterações hormonais normais (estrias gravídicas, 

hiperpigmentação e alterações nos cabelos, unhas e vasculares), condições de pele 

preexistentes (por exemplo: dermatite atópica, psoríase, infecções fúngicas, tumores cutâneos) 

que modificam com a gestação e dermatoses específicas da gestação (pápulas urticárias 

pruríticas, placas da gestação, prurigo gestacional, penfigoide gestacional, impetigo 

herpetiforme, foliculite prurítica da gestação, colestase intrahepática da gestação). 

As alterações pigmentares ocorrem em 90% das mulheres grávidas. Estas mudanças 

são mais pronunciadas em mulheres com pele mais escura. Nevos benignos, sardas e 

cicatrizes também podem se tornar hiperpigmentados na gestação. Pode surgir a linha nigra, 

as axilas e parte interna das coxas também podem escurecer. Estas alterações pigmentares 

surgem no começo na gestação, aumentando gradualmente, é comum diminuírem após o 

parto. Áreas anatômicas, que já estão hiperpigmentadas (aréolas, mamilos, genitália), 

entretanto, geralmente não retornam à cor pré-gestacional
37

. 

Hipoteticamente, o escurecimento destas áreas ocorre devido a uma maior 

sensibilidade à estimulação hormonal em regiões anatômicas com uma maior concentração de 

melanócitos. Foi encontrado que níveis do Hormônio Estimulador dos Melanócitos (MSH) 

não foram significantemente diferentes na gestação tardia ou após o parto. O estrogênio e a 

progesterona também são potentes estimuladores dos melanócitos, o que poderia explicar 

como a hiperpigmentação ocorre sem um detectável aumento no MSH precocemente na 

gestação. A placenta é rica em moléculas bioativas, além do estrogênio e da progesterona, que 

podem induzir
38

.  

É consequência de melanócitos hiperfuncionais específicos que causam deposição 

excessiva de melanina na epiderme e na derme. Pode ser a principal condição cosmeticamente 

problemática associada com gestação, causando importante aflição emocional e psicossocial, 

afetando adversamente a qualidade de vida, influenciando inclusive as relações 

interpessoais
39

. 
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Outros grupos  

 

Além das gestantes, existem outros grupos de trabalhadores, como costureiras, 

mecânicos industriais de automóveis, de produção de autopeças, de siderúrgicas, de pneus, 

fabricantes de calçados, de tecidos, enfim, diversas profissões que se expõem ao excesso de 

luz branca (fluorescente) de modo excessivo.  

O risco de surgimento do melasma é ainda maior e mais complicado para os 

trabalhadores que ficam 8 horas por dia ao sol. Entre as profissões que mais exigem a 

exposição ao sol estão os varredores de rua, pedreiros e mototaxistas, que independentes de 

estarem parados ou de um lado para o outro, estão expostos constantemente.  

Um exemplo é o jovem Rafael Gomes, de 21 anos, passa o dia todo podando as 

árvores nas ruas e diz que, enfrentar toda a intensidade do sol não é fácil, queima demais a 

pele. Rafael explica que, “Usar blusa de manga comprida nesse calor não é fácil, mas temos 

que fazer isso para não queimar os braços; as luvas também são necessárias”
41

. 

Não diferente é a situação dos trabalhadores de construção civil que passam o dia todo 

realizando tarefas num sol de 38°C. “Nós trabalhamos o dia todo e só damos uma trégua 

quando o sol tá muito forte, mas sempre passando protetor solar na nuca e no rosto. Os 

técnicos de segurança do trabalho também alertam para o uso de blusas de manga comprida”, 

conforme o mestre de obras João Carvalho
41

.  

 

Etiologia e Fatores Desencadeantes 

 

Para a profissional de saúde da área médica Lucia Mandel, a radiação ultravioleta é 

considerada um fator muito proeminente para a formação de melasma. A participação da 

radiação solar no desenvolvimento é evidenciada em dados da literatura e, também, em 

observações clínicas. Existe uma relação entre o tempo de exposição ao sol e o aparecimento 

– ou piora – da pigmentação do melasma
38

.  

A fisiopatologia do melasma ainda é incerta não sendo caracterizado como doença, 

mesmo conhecendo os fatores desencadeadores que podem incluir influências genéticas, 

étnicas (determinando o fototipo), hormonais e ambientais (exposição aos raios UVA ou 

UVB), podendo também ocorrer espontaneamente
26,25,39

. 

Há inúmeros fatores envolvidos na etiologia desta disfunção estética, porém, nenhum 

deles pode ser responsabilizado isoladamente pelo seu desenvolvimento. Dentre estes: 

influências genéticas, exposição à RUV, gravidez, terapias hormonais, cosméticos, drogas 
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fototóxicas, endocrinopatias, fatores emocionais, medicações anticonvulsivantes e outros com 

valor histórico. No entanto, entende-se que predisposição genética e exposição às radiações 

solares desempenham um papel importante, tendo em vista que as lesões de melasma são mais 

evidentes, durante ou logo após períodos de exposição solar.  

A profissional de saúde médica Jaqueline Maliska Zmijevski alerta quanto aos 

cuidados que as pessoas que se expõem ao sol como esses trabalhadores devem ter. “Para se 

proteger corretamente da radiação UV é fundamental utilizar diariamente um fotoprotetor de 

boa qualidade adaptado ao seu tipo de pele e que forneça proteção contra radiação ultravioleta 

A e B medida pelo fator de proteção solar. Além disso, utilizar óculos escuros, chapéus, bonés 

ou sombrinhas”.  

Alertou ainda sobre as doenças de pele que podem ser causadas pela exposição ao sol 

sem proteção. “As doenças de pele mais frequentes são melasma, queratose, melanose solar, 

elastose solar, fitofotodermatoses, queimaduras solares, envelhecimento precoce e câncer de 

pele”
41, destas, somente o câncer é caracterizado como doença, as demais se encaixam em 

disfunções estéticas, porém, também causadas pela exposição solar. Ainda não houve 

identificação de genes específicos ligados ao melasma, mas a incidência é maior nos 

hispânicos e asiáticos além da ocorrência familiar sugerem a participação genética, existe sim, 

relação direta em muitos casos entre melasma e atividade hormonal feminina
27

.  

No entanto, estudos apontam que a gestação (vista como um fator desencadeador em 

potencial), o uso de anticoncepcionais hormonais ou terapia hormonal com estrogênio, 

estimulação ovariana ou disfunção tireoidiana, tumores ovarianos, certos cosméticos, 

nutrição, medicamentos fotossensibilizantes, doenças hepáticas, parasitoses, drogas foto 

tóxicas e medicamentos anticonvulsivantes são fatores etiológicos inclusos na patogênese do 

melasma que também acomete o sexo masculino, ainda que em menor índice. A predisposição 

genética tem como suporte a presença de familiares com melasma, mas não foi identificado 

um modo de herança
39

. 

A exposição à luz solar é o fator ambiental mais importante para o desenvolvimento 

do melasma. A peroxidação dos lipídios nas membranas celulares pode ser causada pela 

radiação ultravioleta, levando à geração de radicais livres, que podem estimular os 

melanócitos a produzir excesso de melanina.  

Muitos estudos sugerem que após a exposição aos raios UVB, os queratinócitos 

produzem Interleucina 1 (IL-1), endotelina 1, MSH e ACTH, todos levando a um aumento da 

proliferação e/ou melanogênese dos melanócitos humanos
27

. 
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Histologicamente existe um adensamento epidermal normal. As áreas de 

hiperpigmentação no melasma exibem acréscimo do depósito de melanina na epiderme, de 

maneira especial na camada basal e na derme. Além de uma ampliação relativa no número 

dos melanócitos, eles também estão mais largos
4,39

. 

Os protetores solares que comumente bloqueiam a radiação UVB são insatisfatórios 

porque comprimentos de onda maiores (UVA e radiação visível) também estimulam os 

melanócitos a produzir melanina além das alterações hormonais, influências genéticas e 

exposição à radiação ultravioleta são, possivelmente, os fatores mais importantes para o 

surgimento deste tipo de pigmentação
4,27,39

. 

Quadro Clínico 

Na análise clinica feita pela profissional de saúde Dra. Denise Steiner. As manchas 

que caracterizam o melasma comprometem áreas expostas, são extensas e sem delimitação, 

pode ser dividido em malar, centrofacial e mandibular conforme a região afetada. Pode surgir 

ou piorar na gravidez, quando é chamado de cloasma gravídico
42

.  

Complementa Steiner
42

 dizendo que o diagnóstico do melasma é essencialmente 

clínico, podendo ser classificado em superficial ou profundo conforme o local do excesso do 

pigmento melânico. A lâmpada de Wood que emite luz ultravioleta incidindo na pele realça o 

melasma epidérmico e mascara o melasma dérmico. Em análise histopatológica releva nos 

casos de melasma epidérmico, depósito aumentado de pigmento melânico na camada basal e 

através de toda epiderme inclusive extrato córneo. O melasma dérmico é caracterizado pelo 

depósito de melanina nos macrófagos perivasculares ao redor dos vasos superficiais e 

profundos. 

Ainda segundo a análise clinica da Drª Denise Steiner, o melasma pode ser misto com 

excesso de pigmento na epiderme em certas áreas e excesso de pigmento na derme em outras. 

Há controvérsia se ocorre ou não aumento do número de melanócitos, mas há maior número 

de melanossomas nos dendritos dos mesmos. O melasma deve ser diferenciado de 

hiperpigmentações que ocorrem por drogas como tetraciclina, fenotiazídicos, ou amiodarona. 

Máculas hiperpigmentadas, são apresentadas clinicamente, em todas as idades (com 

coloração bronzeada a amarronzada), habitualmente regulares, que podem ser confluentes ou 

pontuadas, ocorrendo especialmente nas bochechas, lábio superior, queixo e testa e que 

também podem afetar as extremidades superiores
5,25,39

. 
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Conforme Braverman
11

, melasma é uma hiperpigmentação melânica em placas 

irregulares que se desenvolvem caracteristicamente na fronte, bochechas, têmporas e lábio 

superior. Rodrigues
43

 enfatiza a partir de Azulay
44

, tais modificações afetam a estética 

conforme a intensidade da pigmentação, que pode ser mais, ou menos acentuada, discreta, 

quase insignificante, a muito acentuada. 

Figura 2- melasma centrofacial 

 

Fonte: www.dermatologia.net 

 

Fallah, et al.
11

, descrevem que o padrão malar foi visto em 65,9%, sendo 33,8% das 

gestantes estudadas tiveram um padrão de centro facial. E conforme Borelli, 2004 relata que o 

melasma concentra-se especialmente nas regiões malares e nariz, podendo abranger também a 

testa, lábio superior e têmporas. O tratamento do melasma é geralmente insatisfatório pela 

grande recorrência das lesões e pela ausência de uma alternativa de clareamento definitivo, 

tornando-o recorrente. 

Figura 3- melasma região malar 

 

Fonte: www.naturale.med.br 

 

Em compensação Avram et al
11

 relatam que em cerca de 66% dos pacientes a lesão é 

desenvolvida na região central da face e incluindo  também a  fronte o nariz, a parte cutânea 
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do lábio superior e o queixo. Em casos menos comuns, o melasma ocorre nas regiões malares 

e na linha da mandíbula. 

Figura 4- melasma região centro facial, lábio superior 

 
Fonte: www.drafabialuna.site.med.br 

 

As cicatrizes recentes tornam-se intensamente escurecidas, ainda que as antigas não 

tenham o mesmo comportamento. Podem ainda hiperpigmentar-se a fronte, o nariz, a axila, a 

parte interna das coxas, o períneo, as sardas e os nervos
44

. 

Fisiopatologia do melasma 

A fisiopatologia do melasma ainda é desconhecida, porém um estudo recente feito por 

meio de biópsias de pele lesada e de pele sã comprovou que a pele lesada se distingue por 

hiperpigmentação epidérmica, acréscimo da quantia de melanina em todas as camadas 

epidérmicas, aumento na síntese de melanossomas nos melanócitos e aumento da elastose 

dérmica, também aceitou identificar melanócitos maiores, densamente marcados e com maior 

número de dendritos na pele com melasma em relação à pele sã
45

. 

Achados imuno-histoquímicos aconselham que forte imunorreatividade do hormônio 

estimulador de melanócitos (MSH) na pele acometida por melasma é um dos fundamentais 

fatores envolvidos no desenvolvimento dessa entidade
45

.  

 

Anamnese Facial com Lâmpada de Wood  

 

O profissional de saúde estética normalmente diagnostica o melasma fazendo o 

reconhecimento da sua aparência típica de manchas na face. O uso de uma luz negra 

denominado Aparelho Dermaview e do Dermatocópio também podem ser utilizados para 
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ajudar no diagnóstico. É mais comum que seja diagnosticado o tipo misto de melasma e muito 

raramente é necessária uma biópsia da pele, quando há é para excluir outras possíveis causas 

para a hiperpigmentação no local. O quadro clínico apresentado pelo melasma é típico e testes 

laboratoriais não são necessários. Se, por exemplo, houver disfunção tireoidiana, este é um 

potencial agente causador, deve-se neste caso solicitar perfil tireoidiano
27

. 

O melasma tem como padrões principais histológicos, o epidérmico e o dérmico. Entre 

eles o tipo epidérmico é o mais comum (em torno de 70%) e é caracterizado histologicamente 

pelo aumento no número de melanócitos e aumento no depósito de melanina nas camadas 

basal e suprabasal dos queratinócitos. O tipo dérmico (10-15%) tem numerosos melanófagos 

tanto na camada superficial como na derme profunda
5,39

.  

Segundo Bolanca et al.,
27

, a profundidade do pigmento pode ser visualizada com a 

Lâmpada de Wood/aparelho Dermaview. Diferenciando melasma dérmico do epidérmico, 

devido às características apresentadas. No tipo epidérmico, o pigmento é intensificado durante 

o exame com o Dermaview e reage bem diante de agentes despigmentantes, mais que outros 

tipos
5,39

. 

Já o tipo dérmico não é intensificado com o uso do Dermaview e responde fracamente 

a agentes despigmentantes, devido redução no pigmento é conduzida pela sua eliminação 

pelos macrófagos na derme. Tipos mistos ocorrem em 5 a 20% das mulheres grávidas. Neste, 

algumas áreas aumentam outras não. Em um pequeno grupo de pacientes de pele negra com 

melasma (2-3%), o exame local com o uso do aparelho Dermaview não localiza o pigmento e 

esses indivíduos são classificados como tipo indeterminado
4,27

. 

 

Figura 5- Lâmpada de Wood/aparelho Dermaview 

 
Fonte: www.aparelhosdeestetica.com.br 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/hiperpigmentacao
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O subtipo dérmico proporciona contraste discreto de cor sob a luz de Wood. No 

melasma misto são vistas no mesmo paciente, áreas com muito e pouco contraste.  Já o 

melasma incerto aborda indivíduos de pele muito escura (fototipos V e IV de Fitzpatrick) e 

não existe contraste entre o melasma e a pele normal. A seriedade dessa classificação tem sido 

examinada, devido o componente dérmico está presente em praticamente todos os tipos, o que 

esclarece a sua dificuldade terapêutica
46

. Já Avram, et al
11

 classificam o melasma em 

epidérmico, dérmico e misto.  

 

Diagnóstico Diferencial 

 

A profissional de saúde estética Drª Denise Steiner
42

 diferencia o melasma de 

hiperpigmentações causadas por drogas como tetraciclina, fenotiazídicos, ou amiodarona. Os 

casos de fotosensibilidades levando a pigmentação pós-inflamatório também se incluem na 

lista dos diagnósticos diferenciais. O líquen plano actiníco se assimila ao melasma e tem 

diferença histopatológica. A ocronose exógena causado pelo uso excessivo de hídroquinona 

deve ser diferenciada do melasma por meio de história clínica e histopatologia.  

Ocorrem também Hiperpigmentações por drogas como tetraciclina, fenotiazídicos, ou 

amiodarona que são diferenciados do melasma. Além disso, casos de fotosensibilidades 

levando a pigmentação pós-inflamatório também participam da lista dos diagnósticos 

diferenciais
42

. 

É incluso no diagnóstico diferencial Doença de Addison, fotossensibilidade alterada 

por drogas, Lúpus Eritematóide Discóide, mastocitose, poiquilodermia de Civatte
27

. 

Tratamento 

No ano de 2003 o MELASQoL, um novo instrumento de qualidade de vida 

relacionado a saúde para mulheres com melasma, foi publicado por Balkrishnan e 

colaboradores. Tal instrumento foi validado e demonstrou utilidade para monitorar o impacto, 

causado pelo melasma na qualidade de vida dos pacientes, aludem ainda que os principais 

setores da qualidade de vida, que se mostraram afetados pelo melasma, foram: a vida social, a 

recreação, o lazer e o bem-estar emocional. No ano de 2006, tal instrumento foi traduzido 

para o português e adaptado culturalmente, de acordo com as regras estabelecidas pela 

Organização Mundial da Saúde
39

. 
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O tratamento do melasma é de modo geral insatisfatório, devido a grande chance de 

retorno das manchas e inexistência de um método de clareamento definitivo. Estudos clínicos 

persistentes indicam a fotoproteção e uso de clareadores como medidas principais no 

tratamento.  

A Drª Carolina Marçon
37

 que é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da 

Academia Americana de Dermatologia, como profissional da área de saúde estética cita que 

há discussão sobre as variadas modalidades terapêuticas apesar do grande interesse clinico e 

acadêmico.  

Tais técnicas podem abranger desde cremes que contenham ácido azelaico e kójico, 

hidroquinona e tretinoína, também são aplicados tratamentos a base de peeling, lazer, entre 

outros, os resultados serão notáveis aproximadamente dois meses após iniciado o tratamento. 

O método não funciona em todos os pacientes e, mesmo que os resultados apareçam mais 

rapidamente, é necessário tempo para estabilizar a condição e impedir que a mínima 

exposição ao sol trouxesse os sintomas de volta. O tratamento deverá ser contínuo
37

.  

No tratamento do melasma é aconselhável que seja traçado um plano estratégico para 

obtenção de resultados satisfatórios, pois, trata-se de dermatose crônica, e de etiopatogenia 

desconhecida, para tanto, a estratégia é:  

1. Proteção em relação à radiação solar  

2. Inibição da atividade dos melanócitos  

3. Inibição da síntese de melanina 

4. Remoção da melanina 

5. Destruição dos grânulos de melanina. 

A retirada de fatores que inclinam ao melasma, como o uso de protetores solares de 

amplo espectro FPS 305 (ultravioleta A e B), e deve ser aplicado de 3 em 3 horas, verificando 

o PPD do protetor, e este deve ser de um terço do FPS, para garantir a eficácia deste protetor,  

a não exposição excessiva à luz solar, calor, câmaras de bronzeamento ou estrógeno exógeno, 

bem como o uso de produtos irritativos para a pele pela fricção (esfoliação) e de produtos 

fotossensibilizantes, tem capacidade de acautelar o acréscimo do melasma ou sua excitação
25

.  

Estudos diversos comprovam que o tratamento do melasma com peelings químicos 

aparentes e agentes clareadores pode ser seguro e efetivo
27

. Outra opção de tratamento é a 

tretinoína, um derivado da vitamina A (ácido trans-retinoico), porém de menor efeito em 

relação a hidroquinona apresentando resultados em até 6 meses. Os retinoides, derivados 

sintéticos da vitamina A, dispensam os grânulos de pigmentação dos queratinócitos, 

ocasionando um aumento na replicação celular limitando a transferência dos melanossomos 
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para os queratinócitos, facilitando a eliminação do pigmento. Há diminuição da 

queratinização, levando à redução entre os corneócitos, promovendo a esfoliação, diminuindo 

a produção sebácea e da colagenase. Podem-se utilizar concentrações entre 0,05 a 1%
39

. 

Para o tratamento do melasma, podem ser utilizados agentes tópicos sendo que, a 

hidroquinona é a mais usual e de resultados com maior eficácia por ser um derivado fenólico 

que inibe a melanogênese atuando sobre o melanócito. O mecanismo de ação é o bloqueio da 

oxidação da tirosinase em Diidroxifenilalanina (DOPA), por meio de um duplo fenômeno de 

inibição da síntese melânica e da ação citotóxica, diminuindo a produção de melanina, em 

creme ou solução álcool-base. Os resultados dependem da concentração variando de 2 a 5% 

podendo ser maior em fórmulas mescladas.  

Diante de tantos benefícios no mesmo produto, não seria este inofensivo. A 

Hidroquinona exige restrições na indicação e uso podendo sua contra indicação mais inocente 

ser a irritação da pele nas áreas anteriormente tratadas
32

.  

Segundo alerta a profissional de saúde estética Laura Carmona
40

, a Hidroquinona 

possui vários efeitos citotóxicos, sua indicação de uso e ciclo é: aplicação tópica de HQ – 1x 

ao dia tem absorção imediata pelos vasos sanguíneos, leva 72 horas para ser excretada e é 

cumulativa no organismo, por este motivo é contraindicada.  

São vários e adversos os efeitos comprovados em seres humanos como: a) Acromia 

(cor preto azulada na pele); b) despigmentação tipo confete; c) efeito “rebote”; d) diminuição 

da capacidade de cicatrização da pele; e) danos ao DNA e RNA celular; f) ocronose exógena; 

g) dermatites; h) pigmentação da esclera e unhas; i) catarata; j) degeneração de fibras de 

colágeno da derme – desidratação. Alerta ainda Laura Carmona (2016) que devido seus 

efeitos devastadores a Hidroquinona é proibida em diversos países Europeus como por 

exemplo, Japão, Austrália, União Européia desde o ano de 2001 e no mesmo ano passou a ter 

seu uso restrito até 2% em produtos de livre acesso a população nos Estados Unidos
40

. 

Ainda o β-estradiol aumenta a expressão de αMSH e MC1-R nos melanócitos. Em 

estudo recente notou-se um aumento de receptores estrogênicos na pele com melasma, em 

relação à pele normal, apenas dois pacientes foram avaliados e de forma qualitativa, o que não 

basta para esclarecer a funcionalidade do estrogenio no melasma
45

.  

O ácido azelaico, é um inibidor que compete com a tirosinase, possui ação 

antimicrobiana contra o Propionibacterium acnes, evitando o aparecimento dos comedões, 

controla a oleosidade e queratinização da pele. Seu efeito não é comprovado, tendo como alvo 

principal os melanócitos hiperativos e anormais, de modo que não terá efeito nos locais em 

que existem melanócitos, evitando o surgimento de leucodermias e ocronoses
39

.  
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O mercado farmacológico estético tem apresentado inovações para o tratamento da 

disfunção estética denominada melasma e se apresentam em forma de medicamentos orais e 

tratamentos locais diretamente na área afetada. a) de uso oral pode ser: Oli-Ola e Pyconigenol; 

b) quanto aos tratamentos estes podem ser: a) Intradermoterapia ou mesoterapia facial que 

consiste na aplicação de substâncias diretamente na área do melanócito; fazer uso tópico do 

ácido Kójico que de modo seguro substitui a Hidroquinona além de não ser citotóxico; o 

ácido Tironixonico pode ser usado via oral e tópico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os mecanismos de surgimento do melasma são parcialmente conhecidos, assim como 

os hormônios envolvidos. O único fato esclarecido é a participação do estrogênio e da 

progesterona, fora a dúvida quanto à participação do hormônio melanotrófico agindo na 

liberação de melanina.  

Os hormônios femininos têm ação direta na pigmentação cutânea, e assim, na gravidez 

o processo se evidencia, por meio do escurecimento da linha alba, que escurece e se torna a 

linha nigra. Do mesmo modo, ficam mais escuros os grandes lábios vaginais, a aréola 

mamária, as regiões da virilha, axilas e até as pintas espalhadas pelo corpo.  

Tais mudanças na tonalidade da pele aliadas as mudanças físicas, trazem à gestante 

insegurança e sofrimento emocional, pois, refletem diretamente na sua aparência fazendo que 

sua autoestima seja afetada por se sentirem menos bonitas e atraentes. Deve-se preparar e 

educar as pacientes sobre o que esperar em termos de tempo e medicamentos promovendo um 

estilo de vida saudável durante a gestação. Diferentes sistemas orgânicos são afetados e 

apresentam modificações ao longo dos anos, dentre eles, a pele. 

Diante do exposto, o presente estudo discorreu sobre as alterações fisiológicas 

ocorridas na gravidez, responsáveis pelas modificações e disfunções estéticas da pele 

causando manchas denominadas melasma, apresenta ainda os recursos disponibilizados pela 

fisioterapia dermatofuncional para o tratamento destas alterações. Esta área da saúde estética 

encontra-se em constante expansão e atualmente possui um vasto mercado e a ser explorado. 

A cada dia, mais e mais recursos e possibilidades de novos trabalhos são desenvolvidos, 

visando a inovação, melhoria e/ou aperfeiçoamento das técnicas existentes. Aliado a isso, a 

fisioterapia dermatofuncional tem se desenvolvido muito nos últimos anos, tornando-se um 

valioso instrumento terapêutico, através de suas inúmeras técnicas, na solução de diversos 

problemas relacionados à pele. 

O Brasil por ser um país de clima tropical, verão, praias, muito sol, deveria difundir 

desde a mais tenra idade e porque não dizer ainda na fase escolar quanto a importância da 

prevenção de doenças dermatológicas causadas pelo excesso de sol com o simples uso do 

protetor solar. É reconhecido que até poucos anos atrás esta consciência era ainda menor e 

que nos dias atuais mesmo de modo precário e menos do que deveria, mas já existe um ou 

outro veículo de comunicação que alerta quanto a esta necessidade, porque a falta de proteção 

não se limita ao risco do câncer dermatológico mas também de algumas disfunções estéticas 
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como por exemplo o melasma. O mercado de profissionais de saúde estética tem crescido e 

“sofrido” hoje com as gerações passadas que tiveram menos ou nenhum acesso quanto a 

importância da prevenção, para o conforto destes, o mercado está bem abastecido de 

tratamentos e produtos para solucionar tal ocorrência. Porém, com o ritmo da informação 

globalizada pode-se ser otimista quanto ao futuro bem próximo nas gerações que agora estão 

crescendo e que não passarão por tal fato. 
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