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RESUMO 

Primeiramente, é necessário conhecer a pele, na qual é o maior órgão do corpo 

humano, dividida em 3 camadas principais: epiderme (camada superior), derme 

(camada intermediária) e hipoderme (camada profunda), desempenhando em geral 

uma barreira contra infecções e outros agentes agressores externos. A palavra 

melasma (“melas”) é de origem grega que significa negro. É uma hipermelanose 

adquirida, que se caracteriza por máculas acastanhadas, com intensidades 

diferentes, em áreas foto expostas, em especial na face, fronte e têmporas, e mais 

raramente no nariz, pálpebras e mento. O principal objetivo do tratamento do 

melasma é o controle da doença. Para isso existem diversos tratamentos como: 

peelings químicos, laser, luz intensa pulsada, agentes despigmentantes e o que 

vamos abordar de forma mais específica, que são os tratamentos magistrais, como 

principal ativo no mercado o “Wonderlight”. Neste contexto, este trabalho apresenta 

os tratamentos magistrais, destacando suas indicações, contraindicações, 

vantagens e desvantagens, a evolução da doença até os dias de hoje e também os 

cuidados que devem ser adquiridos em relação a pele. Concluiu-se que são várias 

as substâncias eficazes para o tratamento do melasma e todas se mostraram 

bastante seguras para o uso dermatológico. Todos os pacientes devem ser 

conscientizados da importância da utilização do protetor solar, visto que este 

promove melhor eficácia ao tratamento.  

INTRODUÇÃO 

Na sociedade atual, a aparência física tornou-se aspecto de grande importância, e 

alterações pigmentares cutâneas como o  melasma causam transtornos 

psicossociais por seu caráter inestético e possuem curso prolongado e um 

tratamento muitas vezes, refratário. É necessário conhecer a pele, que é o órgão 

atingido pelas alterações pigmentares, o melasma, sendo este o maior órgão do 

corpo humano dividido em 3 camadas principais: epiderme (camada superior), 

derme (camada intermediária) e hipoderme (camada profunda), desempenhando em 

geral uma barreira contra infecções e outros agentes agressores externos. (SATO et 

al, 2007; COSTA et al, 2011). O melasma é uma hipermelanose crônica, adquirida, 

geralmente afeta as áreas expostas da pele. Afeta ambos os sexos, entretanto, 

acomete mais as mulheres. Sua etiopatogenia não é totalmente conhecida, sabe-se 



que a luz ultravioleta contribui para seu aparecimento, já que segundo estudos a 

liberação de radicais livres, estimula os melanócitos (STEINER et al, 2009).  

OBJETIVOS 

Objetivou-se, com o presente trabalho, abordar o conceito sobre a pele e suas 

estruturas e as principais dermatologias utilizadas no tratamento do melasma, além 

da sua evolução, com principal ênfase nos tratamentos magistrais. 

METODOLOGIA 

Foi realizada revisão bibliográfica da doença a partir de artigos científicos, sites e 

livros específicos dermatológicos, visando com maior abundância à patologia. 

DESENVOLVIMENTO 

A pele possui um sistema neurossensorial desenvolvido, capaz de interagir com o 

meio externo por meio das sensações vibratórias, táteis, de frio e calor. Ela se 

origina do folheto ectodérmico e mesodérmico, sendo dividida em três grandes 

camadas de tecidos, nos quais são elas: epiderme, derme e hipoderme. (GARCIAS, 

2010).  

A palavra MELASMA é de origem grega onde ‘Melas’ significa “negro”. É uma 

hipermelanose adquirida, que se caracteriza por máculas acastanhadas, com 

intensidades diferentes, mas com limites nítidos; em áreas foto expostas, em 

especial na face, fronte e têmporas, e mais raramente no nariz, pálpebras, mento e 

membros inferiores. (SAMPAIO, 1998). Se as pigmentações surgirem durante a 

gravidez é chamada de cloasma gravídico, CLOASMA também é de origem grega 

que significa “ser verde”. Porém a pigmentação nunca é verde, então o termo 

preferido seria mesmo o melasma (PONZIO; CRUZ, 1993). No mercado magistral foi 

lançado um novo ativo dermatológico para tratamento do melasma, o Wonderlight™, 

no qual combate a melanose rebote e o clareamento efetivo. O Wonderlight ™ 

(Caprylic/Capric Triglyceride – Humulus Lupulis (Hops) Strobile) é um ativo 

dermocosmético derivado do Humulus lupulus (lúpulo), que ajuda na diminuição da 

hiperpigmentação cutânea, acentuada pela idade e pelo estresse, como sardas, 

efélides, hiperpigmentações pós-inflamatórias e melasma, isto é, o despigmentante 

essencial mais indicado para a prevenção da dendritogênese (espalhamento e 

aprofundamento da melanina) – fenômeno que ocorre frequentemente em pacientes 



de fototipo acima de III, orientais e negros (PHARMASPECIAL, 2014). Seu 

mecanismo de ação consiste em bloquear a liberação de GM-CSF, substância 

mensageira produzida pelos queratinócitos mediante processos inflamatórios. A 

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor desencadeia a proliferação e o 

aumento dos dentritos nos melanócitos (PUPO, 2015). 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram selecionados para esta revisão bibliográfica artigos, nos idiomas inglês e 

português, que descrevem os principais conceitos do melasma, livros que constam 

informações sobre pele e suas estruturas e revistas e materiais técnicos voltados ao 

tratamento magistral da patologia escolhida. Cabe destacar, também, que nem todos 

os artigos abordavam uma definição de melasma, mas todos eles abordavam 

indicações e contraindicações do medicamento proposto para o seu tratamento e 

prevenção. 
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