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RESUMO
Melasma é uma dermatose com fisiopatologia não definida que atinge principalmente mulheres e gera um impacto
negativo na qualidade de vida. O estudo tem o intuito de verificar os efeitos do microagulhamento associado ao peeling
químico em  mulheres  portadoras  desta  doença.  Esta  pesquisa  acontecerá  no  Centro  Universitário  Cesumar
(UNICESUMAR), com uma amostra de dez pacientes do sexo feminino com idade entre 40 e 60 anos. Inicialmente as
pacientes selecionadas irão responder um questionário denominado MELASQoL e em seguida irão passar por uma
avaliação fotográfica padronizada que irá ser utilizada futuramente para comparações dos resultados. Serão realizadas
duas sessões de microagulhamento associado ao peeling químico com intervalos de um mês entre elas. Para iniciar o
procedimento, as pacientes serão anestesiadas com um anestésico cutâneo por 30 minutos, em seguida será feita a
higienização da área com clorexidine a 2%, serão tratadas com um cilindro rolante, equipado com 560 agulhas de 1,5
mm de comprimento e 0,25 mm de diâmetro contendo oito fileiras de agulhas. Como consequência ocorrerá um leve
sangramento que será removido da superfície da pele com solução salina estéril. Posteriormente será aplicado o gel
peeling (Tulípia), composto por ácido mandélico, ácido kójico, ácido cítrico e alpha-arbutin.  Após um mês será realizada
a segunda sessão, nesta o procedimento será repetido. Dentro de quatro semanas acontecerá a última avaliação para
comparar  os resultados finais  com os dados colhidos inicialmente.  Espera-se que ao término do tratamento ocorra
redução do melasma facial e um aumento na autoestima das pacientes.

PALAVRAS-CHAVE: Discromia; Hipermelanose; Melanina; Qualidade de vida.

1 INTRODUÇÃO

A pele é um dos maiores órgãos, alcançando 16% do peso corporal, e desempenha múltiplas
funções reguladoras e imunológicas; sendo constituída por duas camadas: a epiderme e a derme.
Observam-se ainda várias estruturas anexas, que são pelos, as unhas e as glândulas sudoríparas e
sebáceas. Possui vasta inervação sensorial, tendo como principal função receber estímulos do meio
ambiente. Auxilia com a termorregulação do corpo graças a seus vasos sanguíneos, glândulas e
tecido adiposo; apresentando ainda células do sistema imunológico, que agem contra a invasão de
microrganismos. (JUNQUEIRA E CARNEIRO, 2013).

A cor da pele se deve a vários fatores, principalmente à quantidade de melanina (pigmento de
cor  marrom-escura)  produzida  pelas  células  e  sua  distribuição,  que  são  sintetizadas  pelos
melanócitos, estes são encontrados na junção da derme com a epiderme,  são responsáveis pela
pigmentação da pele e dos pelos, contribuindo para a coloração cutânea. 

Os  melanócitos  apresentam  citoplasma  globoso,  de  onde  partem  prolongamentos  e
transferem os grânulos de melanina para a camada basal e espinhosa; a melanina é produzida a
partir da tirosina pela ação da tirosinase, na qual é gerada, introduzida e acumulada em vesículas
formadas do complexo de Golgi;  é nessas vesículas que são os melanossomos, que se inicia a
síntese da melanina, possui como principal função proteger a pele e as demais células dos danos
causados pelos raios ultravioletas (JUNQUEIRA e CARNEIRO 2013).

Destaca Wong apud Trived (2017) que o melasma caracteriza-se por uma hiperpigmentação
de  cronicidade  dermatológica  simétrica  de  condição  assintomática  o  qual  envolve  manchas
acastanhadas comuns que afetam principalmente pacientes do sexo feminino. Pode também ser
chamado de cloasma pois sua condição é frequente associada a mulheres grávidas.
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O melasma pode ser classificado quanto sua localização e profundidade. A localização do
melasma se deve ao fato dessas áreas provavelmente receberem máxima exposição de radiação
ultravioleta  e  apresentar  maior  concentração  de  melanócitos,  sendo  ela  três  tipos:  centrofacial,
frontal, nasal, supralabial e mento. A malar acomete as regiões nasais e zigomáticas e a mandibular
acometendo a região mandibular. De acordo com a profundidade do melasma pode ser dividido em
melasma epidérmico que ocorre quando o deposito de melanina acontece nas camadas basais e
suprabasais da epiderme. O melasma dérmico que se dá pelo depósito de melanina ao redor dos
vasos superficiais e profundos, e por último, o melasma misto que tem um excesso de pigmento na
epiderme em certas áreas e na derme em outras regiões (KEDE e SABATOVICH, 2004).

A SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia, 2016), define melasma como uma condição
que é caracterizada pelo surgimento de manchas escuras na pele. Ainda não há uma etiopatogenia
elucidada,  mas  já  existe  vários  fatores  desencadeantes  da  mesma,  tais  como:  uso  de
anticoncepcionais  femininos,  gravidez,  exposição  à  luz  ultravioleta,  fatores  hormonais  e  a
predisposição genética juntamente com fatores hereditários que também influenciam no surgimento
desta condição. 

O microagulhamento é uma opção de tratamento para várias disfunções estéticas da pele,
consiste em um rolo recoberto por agulhas finas possuindo como função produzir furos minúsculos
na  camada  córnea,  sem  danificar  a  epiderme.  Permitindo  assim  estimulação  dos  fibroblastos,
causando um processo inflamatório, desta forma restaurando a pele que foi danificada (LIMA et al.,
2015).

Para Borges (2010), ácido é toda e qualquer substância que possua seu pH inferior ao da
pele, modificando-a em pele ácida, desta maneira proporcionando um peeling químico. O mesmo
pode ser  classificado de acordo com seu pH e sua porcentagem utilizada,  sendo essas:  muito
superficiais, que lesiona apenas o estrato córneo. Superficial, que produz a morte das células em
qualquer parte do estrato granuloso até a camada germinativa. O médio, que irá destruir as células
total da epiderme e parcial da derme papilar. E o profundo, que produz necrose da epiderme e da
derme papilar, se estendendo até a derme reticular.

O  gel  peeling  que  será  utilizado  neste  tratamento  tem  ação  superficial,  conta  com  a
combinação  de  quatro  ácidos,  onde  cada  princípio  ativo  despigmentante  possui  características
próprias que interferem em sua ação e efetividade, sendo esses: Alpha-Arbutin, Ácido Kójico, Ácido
Cítrico  e  Ácido  Mandélico  que  promovem a  inibição  da  enzima  tirosinase,  fundamental  para  a
formação  da  melanina,  reduzindo  sua  produção  que  é  responsável  pela  hiperpigmentação
encontrada (NICOLETTI et al., 2002).

Esta pesquisa visa avaliar  a associação do microagulhamento com o peeling químico em
mulheres com o diagnóstico clínico de melasma facial, restaurando assim a pele que foi danificada
através da combinação desses produtos.

2 OBJETIVOS

Verificar  a  efetividade  do  microagulhamento  associado  ao  peeling  químico  em  mulheres
portadoras de melasma e como esse tratamento pode auxiliar na melhora de sua autoestima.

3 JUSTIFICATIVA

Em relação  a  este  tema,  percebemos  que  há  uma  quantidade  significativa  de  mulheres
portadoras  desta  doença  que  não  se  sentem  satisfeitas  com  sua  aparência,  sofrendo
psicossocialmente por estar fora do padrão estético imposto pela sociedade.
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Neste  contexto,  diante  da  baixa  autoestima  observou-se  a  necessidade  de  encontrar
alternativas  para  que  este  estado  emocional  possa  ser  alterado.  Por  sua  etiologia  ainda  ser
desconhecida,  escolheu-se  este  tema  no  intuito  de  provar  a  eficácia  da  associação  do
microagulhamento com o peeling químico no tratamento desta dermatose. Assim, esperamos que as
mulheres envolvidas possam ter uma melhora no quadro em que se encontram, tendo uma melhor
qualidade de vida.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

Refere-se a um estudo que será realizado no Centro Universitário Cesumar (UNICESUMAR),
no período de Maio de 2017 a Dezembro de 2017, na clínica escola de dermatofuncional desta
instituição,  após encaminhamento  para a  plataforma Brasil  e  aprovação do comitê  de ética  em
pesquisa envolvendo seres humanos.

 Primeiramente haverá a realização de uma escala específica para melasma, o MELASQoL
(Melasma Quality of Life Scale), o qual é utilizado para avaliar a qualidade de vida em mulheres
portadoras,  através  de  um  questionário  constituído  de  10  perguntas,  a  pontuação  obtida  nas
respostas viram de 7 a 70 com os índices mais altos indicando a pior qualidade de vida à doença
(Balkrishnan apud Cestari, 2006).

Serão selecionadas dez pacientes, do sexo feminino, raça branca, com idade entre 40 à 60
anos, que apresentem diagnóstico de melasma facial.  Os procedimentos devem ser realizados no
intervalo de um mês, com duas sessões de microagulhamento associado ao peeling químico.

Assim selecionadas, as pacientes receberão o termo de consentimento livre e esclarecido
sobre a intervenção clínica a ser realizada, o qual,  após a realização e compreensão da leitura
deverão assiná-lo.

Posteriormente será executada uma avaliação padronizada através do registro fotográfico,
onde as fotos serão efetuadas fidedignamente com a mesma câmera digital da marca Sony, que
possui 7.2 pixels, seguido do mesmo local, com o fundo de cor azul respeitando a mesma distância
e luminosidade.

Todas pacientes serão preparadas de forma similar a um processo cirúrgico: a pele da face
será  lavada  com  um  sabonete  pré-peeling,  desinfetada  com  clorexidine  a  2%,  em  seguida  o
anestésico  dermomax  será  aplicado  igualmente  sobre  a  pele,  que  irá  agir  por  30  minutos.  As
pacientes serão tratadas particularmente com um cilindro rolante, equipado com 560 agulhas em oito
fileiras, da marca Dermaroller. As agulhas utilizadas terão 1,5 mm de comprimento e 0,25 mm de
diâmetro. O rolo será passado de 15 a 20 vezes sobre a pele seguindo tais direções: horizontal,
vertical  e  diagonal  para  direita  e  para  a  esquerda,  levando  a  um  padrão  de  perfurações
homogêneas. No decorrer da sessão pode suceder um leve sangramento, que será removido da
superfície da pele com solução salina estéril.

 Após o término do procedimento e limpeza da pele, será aplicado o gel peeling da marca
tulípia, composto por ácido mandélico, ácido kójico, ácido cítrico e alpha-arbutin. Orientações serão
dadas as pacientes para que permaneçam com o composto ácido na face durante oito horas, sem a
presença de luz solar, logo após lavar a face com água corrente e utilizar o protetor solar com fator
de proteção 50.

Dentro  de  um  mês,  ocorrerá  a  segunda  sessão  do  tratamento.  Antes  de  dar  início  ao
procedimento, serão realizadas novas fotografias digitais mantendo o mesmo padrão das realizadas
anteriormente. Estas serão arquivadas para futuras comparações. 
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Em quatro semanas ocorrerá a última avaliação do tratamento, sendo realizadas novamente
fotografias e a aplicação do questionário MELASQoL. Os resultados colhidos serão comparados
com os obtidos no início do tratamento.

5 RESULTADOS ESPERADOS

Almeja-se que ao término deste tratamento proposto com a técnica de microagulhamento
associado ao peeling químico consiga-se uma redução e satisfação das mulheres portadoras do
melasma facial. Com isso, obtendo-se uma reversão do quadro clínico encontrado, proporcionando
uma melhor qualidade de vida juntamente com o aumento significativo da autoestima.
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