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Melanócito



Ø Conseqüências estigmatizantes/autoestima baixo. 

Ø Primeira queixa nos consultórios de Nutrição estética e Dermatologia

Ø Prevalência Homens 19,5% Mulheres 80,5% (2018) 

Ø Razão aceita mulheres homens 9:1 no Brasil 39:1 (Elbuluk,N. et al 2017)

Ø Tratamento pouco efetivo quando visto apenas num ângulo do problema

ØDesafio! 

Melasma (sinônimos: cloasma, manchas de gravidez)

Hipócrates (470-360 a.C)



Representação esquemática da unidade melanímica epidérmica 
mostrando um melanócito e um grupo de queratinócito. 
I=RE (sintese tirosina)
II=estágio pré-melanossoma
III=melanossoma completamente melanizado
IV=passagem dos grânulos de  melanina para queratinócitos
V=liberação do citoplasma dos queratinócitos.

FONTE adaptada: FITZPATRICK,T.B. Cosm &Toil,11(5):43-51,1996.





A melanina é produzida, sistematicamente, a partir 
da tirosina segundo o seguinte esquema:

Tirosina à 3,4 dihidroxifenilalanina (dopa) à
dopaquinona à melanina

Biosíntese de melanina/Baynes, bioquimica metabólica , 2007

A síntese de melanina  ocorre graças a ação da

tirosinase, enzima dependente de Cu.

hidroxilação

Pigmento vermelho

Pigmento marrom

oxidação

Fisiologico

“Sol”- sinaliza o receptor MC1-R através do alfa MSH adentrar membrana celular do melanócito levando a informação para pigmentar. Ativa 
adenilciclase como resposta inflamatória aumentando Adenosina monofofato (AMPc intracelular).

Avaliar expressão de 
αMSH e MC1-R 

Exames genéticos 



Melasma
Conversa entre: 

• Melanócito
• Queratinócito
• Fibroblasto

Interação melanogênica mesenquimal-epitelial e 
Melasma

Expressão alterada de fatores de crescimento, mediadores e 
seus receptores reguladores da funcionalidade dos 
melanócitos(2016).

https://anndermatol.org/
DOIx.php?id=10.5021/ad.
2016.28.3.279

https://anndermatol.org/DOIx.php?id=10.5021/ad.2016.28.3.279


Melasma é um distúrbio de pigmentação  
adquirido; é causado principalmente pelo 

aumento da deposição de melanina na 
epiderme.

Multifatorial:
Fator hormonal, genético, Radiação 

ultravioleta (UV), Oxido nítrico, Inflamação 
e Fator de Crescimento Vascular (VEGF).

Estratégias:
O modulador seletivo do receptor de estrogénio 

(SERM);
Inibidores da aromatase; Antioxidantes e anti-

inflamatórios; Filtro solar;

P.R. Cohen / Medical Hypotheses 101 (2017) 1–5 Melasma and Vitiligo in Brown Skin. Springer India, 2017. 361-377.

MELASMAHormonal
O uso dos contraceptivos são grandes estimulantes.
Gestação: com aumento de estrógeno e progesterona ocorre o estímulo de
MELANOTROPINAS um hormônio que estimula o melanócito e conseqüentemente a
pigmentação. Estrogênio, pogesterona, a-MSH (melanocyte stimulating hormone), histamina.

Genético
Genéticamente apresentam maior número de melanócitos em atividade ou com sensibilidade
para induzir ao aumento da produção de melanina.

Envolvido em todos os estágios da melanogênese à codificação genética dos melanossomas.

Radiação Ultravioleta (RUV)
1. Os RUV estimulam os melanócitos a sintetizar melanina, como fator de auto-proteção –

efeito acumulativo, classificando como Melanose solar. 

2. RUV-A: oxidação e escurecimento– pigmentação sem eritema (direta);

§ RUV-B: multiplicação de melanócitos ativos e estimulação da enzima tirosinase –
eritema actínico (indireta)

Fator de crescimento vascular (VEGF)
Importante fator angiogênico para as alterações em melasmas.

Nelson Maurício Júnior-slid adaptado



Comparação entre fotografia com luz visível 
(topo) e com a utilização da lâmpada de 
Wood (fundo) destacando os limites das 
máculas frontais do melasma.

Dermoscopia (luz polarizada) da área de 
transição: 
-Melasma frontal :Pigmentos marrons e 
telangiectasias mais intensas na área afetada, 
formando uma rede irregular. 

Handel AC, Miot LDB, Miot HA. Melasma: uma revisão clínica e epidemiológica. Um Bras Dermatol. 2014; 89 (5): 771-82.
* Trabalho realizado no Departamento de Dermatologia e Radioterapia da Faculdade de Medicina de Botucatu - Universidade Estadual 
Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (FMB-Unesp) - Botucatu (SP), Brasil.



Papel Genético no Melasma
Ø 279 genes

Alguns SNPs

• MMP1
• Co Q10
• superóxido dismutase
( SOD) 
• Catalase
• Glutationa
• TNF – α     Citocinas

Inflamatórias  
• NFK – β
• MC1-R
• endotelina-1
• c-kit
• VEGF.
• Vitamina C e Vit. E
• Zinco

Ø Expressão de RNAm de TYRP1 ( proteína 1 relacionada
à tirosinase ).

Ø Os genes relacionados ao metabolismo lipídico:
PPARα, ALOX15B, DGAT2L3 e PPARGC1A menos
expresso a pele com melasma levando uma
desproteção do manto hidrolipídico.

Ø Pacientes com melasma expressam marcadores:
endotelina-1, fator-celulas tronco, c-kit, hormônio
melanócito estimulante α, iNOS e VEGF.

Lee et al, 2017 Papel genético no melasma



Estudos comprovam melhora 

significativa no melasma após uso de 

protetor solar.

91% participantes melhora autoestima e 

pigmentação 

Protetor Solar no Melasma
Disruptores endócrinos
parabenos



As atividades das enzimas SOD e GSH-Px foram

significativamente maiores no grupo de

pacientes em comparação com o grupo controle.

Estresse oxidativo e resposta inflamatória 



BENEFITS OF ORAL SUPPLEMENTATION IN THE TREATMENT OF MELASMA 

Nelson Maurício Júnior-slid



SOD - Oral

• Antioxidante mais potente

• Mecanismo catalítico

• Cada SOD neutraliza 1 milhão de radicais livres
• Produzida por praticamente todas as células do corpo

Superóxido Dismutase (SOD)

SOD aumenta os níveis enzimáticos endógenos

Current trends in immunology
I.Vouldoukis, M.Conti, JP.Kolb, A.Calenda, D.Mazier, B.Dugas 2003

Nelson Maurício Júnior-slid adaptado



SOD à Gutationa
Reduz fator de crescimento vascular
(FATOR ANGIOGÊNICO) (VEGF)

SOD............. 250mg
NAC .............200mg
Polypodium
leucotomos.....240mg
Mande 60 capsulas.

Posologia: Tomar 1 
cápsula 2x/dia.

J Am Acad Dermatol. 2013; 69(6 Suppl. 1): S27-S35



Manifestações histológicas evidentes no Melasma,

inclui:

Ø Epiderme

Ø Matriz extracelular

Ø Derme MEC- elastose solar.

Numero, tamanho e densidades dos vasos

sanguíneos são maiores em peles com MELASMA

Pele com Melasma:

vascularização e úmero de mastócitos 

(ambiente DERMICO)

Citocinas pró-inflamatórias afetam 

vascularização-síntese oxido nítrico. 

A interação entre melanócito e vascularização –

altera VEGF (fator angiogênico)

MELASMA

Aumento da vascularização é um dos 
principais achados no melasma. 



250 mg of TA capsules twice daily for 3 months and 
sunscreen followed by 3 month

J Am Acad Dermatol 2018;78:363-9.)

Ácido tranexâmico
(medicamento)

Ø Diminui ação do VEGF (fator crescimento 

venoso)

Ø ET1 –citocina inflamatória.

Ø MSH – hormônio estimulante de melanócito 

Ø Impede a transferência de melanina dos 

melanossomos para os queratinócitos

Ø Faz autofagia da melanina dermica.

Nelson Maurício Júnior-slid adaptado

MEDICAMENTO



Ø Neutralizar radicais livres, antioxidante;

Ø Anti-inflamatória;

Ø Inibidor da tirosinase e melanogênese,;

Ø Estudo avaliou 2-hidroxitirosol (2-HT) sobre a melanogênese

estimulada pelo hormônio α-MSH(melanócito estimulante) 

em células melanômicas. 

Ø Ação inibitória da atividade da tirosinase e sobre a 

melanogênese.



GLICINA/ÁC.GUTÂMICO/CISTEINA

Journal of Dermatological Treatment. 2010; 
Early Online, 1–6

Glutationa 250mg 2xdia (estomago 
vazio)- Baixa Disponibilidade VO 
Alternativa
100mg-Pastilhas SL 2xdia

2017

2018

Ø Estudo 4 semanas- A glutationa oral diminuição
melanina.

Ø Atuação: Anti-oxidante diminuindo inflamação com
ação despigmentante.

Ø Carotenóides orais, melatonina, procianidina
tratamentos seguros e promissores



Achados grupo com melasma

Os metabólitos do ácido araquidônico, como

prostaglandina E2, leucotrieno (LT) C4, LT D4 e

tromboxano B2, estimulam

Melanócitos aumentando a quantidade de tirosina
Estudo comparativo 400 participantes-

Ø 200 indivíduos com melasma e lesões 

inflamatórias da acne

Ø 200 somente com lesões inflamatórias do Acne Melanina

Melasma e hipergigmentação pós 
inflamatória de acne



Fosfolipídeos de membrana celular

Fosfolipase A2

COX               Ácido Araquidônico                     LOX
(AA)

Prostaglandinas                                                       Leucotrienos
(PGE2, PGE1,

indutores inflamação)                                                                                  (LTB4)

Induz  a síntese melanina

manchas pós-inflamatórias,

quimiotaxia para leucócitos,

permeabilidade vascular

produção de IL-6,IL1 TNF-α.

(Equilibrar AA, EPA e DGLA)

EPA
DGLA

Mediadores NUTRICIONAIS

• Açúcares simples
• Alergenos alimentares e ambientais
• Excesso de ômega 6
• Deficiência ômega 3
• Deficiência fitoquímicos / antioxidantes
• Deficiência viamina D
• Estresse oxidativo
• Radiação

Ativa NF-Kappa B

Expressão genes pró-inflamatórios, 
codificando citocinas

MELASMA e Celulite/acne/envelhecimento/estrias/
Desidratação pele/obesidade/gordura localizada

Acido aracdônico liberado devido resposta

inflamatória da epiderme= oxidação

prostaglandinas, leucotrienos que afeta

atividade melanócito por estimular sintese

melanina . Ação nos queratinócitos!

Óleo semente romã, Cúrcuma  longa,Quercetina
Gengibre, Alho...



98 indivíduos com idade > 15 anos 
Queixas- pele e cabelos, como:

- Acne

- Queda de cabelo

- Envelhecimento prematuro

- Melasma, 

- Hiperpigmentação periorbital (HPO) e 

- Hiperpigmentação pós-inflamatória (HIP) 

Ø Baixo consumo ptn reflete diretamente no aumento de CHO

levando a perdas estruturais por aumento do catabolismo.

Ø Sugere consumo de proteinas naturais -oleaginosas (Nozes)

e frutas secas e no início da manhã para auxiliar no

equilibrio cortisol endógeno.

Melasma 91,66%
 Acne 50%
dermatite seborreica 42,85%
Def B12 57,14%

Indivíduos Baixo consumo de PTN



Fragilidade capilar pela perda colágeno (turnover)

comprometendo os componentes vasculares e agravando a

pigmentação melanocítica.

SURPRESA com a baixa ingestão de proteína-MELASMA

Aminoácidos limita a capacidade da pele de reparar o 

fotodano e diminui a taxa de renovação dos queratinócitos, 

juntamente com o acúmulo de melanina.



26

PRIMEIRO ESTUDO QUE FAZ RELAÇÃO DOS NÍVEIS SÉRICOS DE ZINCO E MELASMA.

Objetivo: comparar pacientes saudáveis com pacientes com melasma e níveis de Zn sérico.

Estudo transversal prospectivo, 118 indivíduos saudáveis e 118 com melasma.

Ø Deficiência de Zn em 45,8% dos pacientes grupo com MELASMA e 23% grupo controle;

Ø 39% histórico familiar positiva parentesco de primeiro grau;

Outro Estudo,  Eheston et al   (2019)  com 324 mulheres- 97% 
participantes tinham parente primeiro grau com melasma. 



Fatores agravantes

exposição solar 11,1%

gravidez 15,3%

estresse emocional
5,9%
pilulas orais 18,6%

homens baixa
qualidade vida 36%

Relação significativa

entre baixos níveis 

de zinco e MELASMA. 

Pacientes com
psoríase, acne
vulgar.

Não foi investigado 

cobre, magnésio, 

ferro, selênio, 

manganês 



Resultados:

• A solução concentrada de romã impede o aparecimento dos sinais de envelhecimento, incluindo

as relacionadas ao fotoenvelhecimento.

• Estes efeitos estão associados com a síntese aumentada de ácido hialurônico.

• Houve diminuição da atividade da tirosinase e da produção de melanina.

• O fotoenvelhecimento induzido por UVB, a esclerose dérmica e sinais inflamatórios, foram

efetivamente reduzidos.



Farris P, et al. Journal of Drugs in Dermatology, 12 (12), 2013.

RESVERATROL
(in vitro)

RESVERATROL
(in vitro)

Fator transcrição

Dano induzido RUV

Estimula quebra colágeno

Inibe
Proteina ativadora 1

ativam os mecanismos 
celulares e moleculares 
que aceleram o 
envelhecimento da 
pele,



Substrato analógico- resveratrol inibindo tirosinase

-Supressão da tirosinase 

-Compostos Fenólicos e flavonóides, 

graças aos anéis purínicos aromáticos em 

sua composição, possuem estruturas 

semelhantes à tirosina, que são oxidadas 

pela tirosinase e, portanto, podem atuar 

como inibidores análogos do substrato 

contra a melanogênese. The Potential of Plant Phenolics in Prevention and Therapy of skin Disorders, 2016. 
doi: 10.3390/ijms17020160

SUGESTÃO

RSV ..................50mg
Pastilha SL qsp.... 1 
unidade.
Mande 60 pastilhas.
Posol.: 1 pastilha SL 2x/dia.

RSV 50mg – Filme 
Orodispersivel qsp 1 

unidade
Posol.: Colocar sobre a 
língua.

Nelson Maurício Júnior-slid adaptado



Ø 24 mg de procyanidinas, 
Ø 6 mg de  beta-caroteno,
Ø 60 mg de  ácido ascorbico
Ø 15 UI de D-alpha-tocopherol.

A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of oral procyanidin
with vitamins A, C, E for melasma among Filipino women

International Journal of Dermatology 2009, 
48, 896–901

Nelson Maurício Júnior-slid adaptado



• Estudo in vivo: 
Mulheres com melasma Proantocianidinas 25mg 3x ao dia após ás refeições;

• Após 30 dias de tratamento:

Redução média da intensidade de pigmentação;
Melhora de outros sintomas associados, como a fadiga, constipação intestinal, dor no corpo e ansiedade.

• Mecanismo de Ação:
Inibição da ação de radicais livres;

Inibição da síntese de melanina através da tirosinase nos melanócitos e da estabilização dos oxigênios 
reativo;

Taxa efetiva em 80% dos casos.
Ni Z. Um Y, Gulati O. Treatment of melasma with Pycnogenol. Phytother Res; 16(6);567-71, 2002.

Pycnogenol- Estudo proantocianidinas tratamento eficaz do melasma
via oral



Handel AC, Miot LDB, Miot HA. Melasma: uma revisão clínica e 
epidemiológica. Um Bras Dermatol. 2017; 89 (5): 771-82.

Há também evidências de que o melanócito

apresenta resposta individualizada aos

hormônios do estresse, com a mesma hierarquia

do eixo hipotalâmico-hipofisário.

Aparecimento de melasma após episódios estressantes e transtornos afetivos

ACTH e MSH são hormônios relacionados ao estresse

ativa receptores de melanocortina nos melanócitos

MELANOGÊNESE



Adaptógeno

Proporcionam uma melhor adaptação a 
situações extremas pelas glândulas supra-

renais (ou adrenais)

Resposta a curto Prazo: 2 a 4 semanas

Rhodiola Rosea - 200 a 600 mg

Ashwagandha - 300 a 1000 mg

Panax ginseng/ Ginseng siberiano - 100 a 200 mg

Nelson Maurício Júnior-slid adaptado



Inibidores de 
tirosinase tem sido 
extensivamente 
considerados pelos 
pesquisadores

Estruturas baseadas em 
compostos fenólicos 

Estudos promissores de ativos naturais com 
atividade anti-tirosinase

Ø Taraxacum officinale, 

Ø Withania somnifera L 

Ø Morus nigra L , 
Ø Uva-ursi
Ø Artemisia aucheri Boiss

Ø Rhodiola crenulata, 

Ø Vitis vinifera extratos de folha

Ø Fermentado com Lactobacillus
rhamnosus e Lactobacillus paracasei



ØO Pó de Ginseng (3g)  oral  24 semanas reduz a 

pigmentação cutânea por radiação UVB , através 

de sua ação antioxidante          

ØGinsenosideos e compostos fenólicos

Ø91% pacientes melhora significativa melasma



J Clin Aesthet Dermatol. 2018; 11(3):14-19

RESULTADOS
• Aumenta o fator de hidratação natural da pele

• Aumento da elasticidade melhorando a atividade do fibroblasto

• Aumenta a dose mínima eritematosa

• Diminuição da produção melanina pela inibição da 

tirosinase e diminuição do sebo pela inibição da 5α-redutase.

Double-blind, Placebo-controlled Trial to Evaluate
the Effectiveness of Polypodium Leucotomos

Extract in the Treatment of Melasma in Asian Skin: A Pilot
Study



CYSTEAMINE OU CYSTEAMINA

Glutationa

USO TÓPICO



Proantocianidina (Picnogenol)
Beta caroteno --------5mg
Vitamina C ------------400mg
Polifenóis ------------- 80mg
Tocoferóis--------------300mg
Tomar 1 dose dia

Quercetina --------40mg
Vitamina E ---------200UI
Hidroxitirosol ------200mg
Vitamina C --------200mg
Resveratrol---------40mg
Zinco quelado------25mg
Vitamina A ---------5.000UI
Tomar 1 dose dia

SOD --------------- 250mg
NAC ----------------250mg
Zinco quelado-----15mg
Tomar 1 dose dia

SUGESTÃO DE FÓRMULAS MELASMA  

Pomegranate (E.S)-----------------200mg
Polipodium Leucotomos (E.S)----250mg
Picnogenol (ES)----------------------100mg
Excipiente ---- q.s.p---cápsulas vegetais

Mande para 30 dias
Tomar 1 dose dia

Probióticos
Blend IBSCare®
SOD
CoQ10
Selênio
Vitamina E
Zinco quelado
Tomar 1 dose dia

Probióticos

Bifidobacterium adolescentis
L. johnsonii
L.paracasei
L. rhamnosus
L. salivaius
l. Reuteri
Bio-MAMPs L. acidóphilus
Tomar 1 dose dia



REFEIÇÃO CARDÁPIO JUSTIFICATIVA

Café da manhã frutas vermelhas 
com bebida vegetal de coco
Ovos mexidos com açafrão/gergelin/castanhas 
caju/manjericão

- Frutas vermelhas possuem antocianinas que são anti-inflamatórias / Resveratrol
- Coco rico em zinco
- possuem proteínas que vão modular a carga glicêmica da refeição.

Lanche manhã Colágeno dilúido em gelatina de suco natural de uva - Reposição hidrica da pele/resveratrol

Almoço Sardinha
Arroz cateto ou negro
Legumes refogados
Salada verde temperada com azeite oliva/óleo 
linhaça/macadâmia

- fonte de ômega 3 (anti-inflamatório)
- fonte de fibras - vitaminas, minerais e compostos bioativos/silício

- Óleos fonte de ômega 

Lanche tarde Avocado + tofu + mirtilos batidos - vitaminas, minerais e compostos bioativos
- castanha do Pará rica em selênio e vitaminas lipossolúveis 
- Gordura monoinsaturada - rico em ômega 3 (anti-inflamatório) e beta sitosterol
- Proteina vegetal

Jantar Frango orgânico ao molho de laranja com cúrcuma , dill
e cardamomo/ amêndoas em lãmiinas
Broto alfafa com tomate cereja e cenoura 
Batat a doce assada com casca

- Cúrcuma – ação anti-inflamatória
- Cardamomo alcalino e digestivo
- Ácido fólico /beta caroteno

Ceia Coco natural com canela
Própolis  em infusão de camomila

- Zinco/vitaminas, minerais e compostos bioativos /modulador glicemia
- Aumento de glutationa

Cardápio para Melasma



Ø Minima quantidade de ingrediente, mas com funções especificas e mais atuantes.

Ø Formulas mais sofisticadas e eficientes.

Ø Quanto menor o numero de ingredientes, mas fácil para a escolha no momento da 

compra.

Ø Textura simples e ingredientes ativos alta porcentagem e multifuncionais.

Ø Livre de xenobióticos.

Ø Seleção ética de matérias primas, numa abordagem vegana e sem exploração animal.

Estética minimalista



OBRIGADA!
@sheilamustafa
sheila@sheilamustafa.com.br




