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RESUMO 

 

 

O Melasma é uma alteração física que pode comprometer as relações sociais do homem e com 

isso causar mal-estar humano: o físico, social e psicológico. O Melasma é definido como uma 

hipermelanose crônica adquirida, que se caracteriza pelo aparecimento de máculas irregulares, 

simétricas, bem delimitadas, com coloração acastanhadas e está associado a uma grande 

variedade de fatores desencadeantes.Estão bem estabelecidas as variáveis: exposição solar, 

medidas de foto-proteção, fatores hormonais e familiares. Mais ainda não foram realizados 

estudos epidemiológicos controlados sobre outros fatores de risco como: uso de álcool, 

medicamentos, tabagismo, cafeína e cosméticos, etnia e estado de ansiedade. A cura total 

inexiste, no entanto, tratamentos cada vez mais modernos tem dado aos pacientes melhores 

resultados, proporcionando-lhes melhor qualidade de vida e de suas relações interpessoais. 

Dentre esses tratamentos daremos destaque para a medicina chinesa, mais especificamente, a 

acupuntura, que é um tratamento de custo acessível em relação a outros tratamentos de estética e 

muito eficaz em situações de melasma epidérmico. A Acupuntura gera resultados satisfatórios, 

de médio a longo prazo, principalmente em casos de melasma mais superficiais.Dos diversos 

tratamentos em estética da área das terapias alternativas, a Acupuntura vem ganhando cada vez 

maior aceitação entre as pessoas. Originária da china há mais de quatro mil anos, esta terapia 

baseia-se na existência de uma energia vital, denominada Chi ou Qi, responsável por gerar um 

estado de saúde. Esta energia circula pelo corpo através de canais energéticos, também 

denominados Meridianos. Caso alguma condição interna ou externa bloqueie seu fluxo surgem 

distúrbios que resultam nas mais diversas patologias. Estes bloqueios podem ser corrigidos 

através de diversos métodos.No caso da Acupuntura são usadas agulhas aplicadas em pontos 

específicos do corpo e da face. Esta age através de estímulos locais e distais, promovendo 

vascularização da região com melasma, ou seja, facilita a irrigação sanguínea. Este processo 

aumenta o potencial da renovação celular e a produção de colágeno e elastina. 

 

Palavras Chaves : Hipermelanose , Melanina, Pele, Melasma, Acupuntura, Estética. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The Melasma is a physical alteration that can compromise the social social relations of man  and 

thereby cause human  malaise: the  psychal, social and psychological. Melasma is defined as an 

acquired chronic hypermelanosis, characterized by the appearance of irregular, symmetrical 

well delimited macules with brownish coloration and is associated with a wide variety of 

triggering factors. The variables are well established: sun exposure, photo measures, protection, 

hormonal and family factors. Furthermore, controlled epidemiological studies on other risk 

factors such as alcohol use, medication, smoking, caffeine and cosmetics, ethnicity and anxiety 

state were not performed. The total cure does not exist, however, increasingly modern 

treatments have given patients better results, providing them with better quality of life and their 

interpersonal relationships. Among these treatments we will highlight Chinese medicine, more 

specifically, acupuncture, which is a treatment that  is affordable  in relation to other aesthetic  

treatments and very effective in situations of epidermal melasma. Acupuncture generates 

satisfactory results, in the medium to long term, especially in cases of more superficial 

melasma. Of the diverse treatments in aesthetic of the area of the alternative therapies, 

Acupuncture has been gaining more and more acceptance among the people.  

Originally from China for more  than four thousand years, this therapy is based on the existence 

of a vital energy called Chi or Qi, responsible for generating a state of health. This energy 

circulates through the body through energetic channels, also called Meridians. If any internal or 

external condition blocks its flow, disorders arise that result in the most diverse pathologies. 

These blocks can be corrected through several methods. In the case of Acupuncture, needles are 

used applied at specific points of the body and face. It acts through local and distal stimuli, 

promoting vascularization of the region with melasma, that is, it facilitates blood irrigation. This 

process increases the potential for cell renewal and the production of collagen and elastin. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

Ao longo da vida as pessoas passam por períodos de intensas modificações, 

praticamente todos os sistemas do organismo são afetados, entre eles a pele. A pele é o maior 

órgão do corpo humano, representada por aproximadamente 15% do peso do corpo, sua 

extensão corresponde a uma área de 2 metros quadrados, e nela se localiza a primeira e a última 

linha de defesa contra insultos físicos, químicos e biológicos, além do primeiro meio de 

comunicação e mais eficiente protetor (GUIRRO e GUIRRO, 2002). 

A pele é histologicamente composta por três camadas: epiderme, derme e hipoderme. A 

epiderme é um epitélio de revestimento, que se encontra acoplado ao tecido conjuntivo 

subjacente, é localizada na porção mais externa do órgão. A derme é definida como uma rígida 

matriz de tecido conjuntivo de suporte, contendo estruturas especializadas dispostas abaixo e 

intimamente conectadas à epiderme (GAWKRODGER, 2002). 

Abaixo da derme reside um tecido conjuntivo frouxo, a hipoderme, que contém gordura. 

Acima deste complexo de três camadas existe um elaborado revestimento chamado de 

revestimento córneo, ele é superficial, localizado acima da epiderme, é plano e repleto de 

queratina (stratum corneum), Juntamente com uma matriz hidrofóbica, o revestimento córneo 

previne a perda de líquido pela pele e age como barreira contra a penetração de substâncias 

externas potencialmente nocivas; porém seu caráter apolar permite que a penetração de 

compostos orgânicos ocorra facilmente (PLIQUETT e PLIQUETT, 1996).  

Existem ainda outras células com determinada especificidade, como os queratinócitos 

que produzem citosinas que participam das reações inflamatórias e imunológicas da pele 

(ALBANESI et al., 2005); as células de Merkel basais, que são células neuroendócrinas as quais 

atuam na proliferação de queratinócitos  e parecem ter papel na regulação de doenças cutâneas 

(BOULAIS et al.,2009) e os melanócitos da camada basal, que estendem seus prolongamentos 

dendríticos superiormente até as outras células epidérmicas e contém pigmentos de melanina 

com ação protetora contra a radiação ultra-violeta (BARBOSA, 2011). 

A melanina é produzida pelos melanócitos a partir da tirosina (formando eumelanina) 

ou da tirosina e cisteína (formando feomelanina) pela ação da tirosinase. É a ativação do 

receptor de melacortina 1 (MCR1) que promove essa diferenciada transformação. A 

transferência da melanina para os queratinócitos é feita pelo melanócitos ou unidade epidérmica 

de melanização. A ação do hormônio melano estimulante (MSH), promove aumento dos 

melanócitos e entra nas células pela ação de receptores. A exposição aos raios ultravioletas 

(RUV) promove um aumento do número de melanócitos. São quatro a seis genes que 

determinam a cor da pele e isso justifica os diferentes tipos de coloração. A classificação da pele 
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pode ser dividida em seis fototipos, indo de branco, morena a negra (GUIRRO e GUIRRO, 

2004).  

Quando ocorre alteração na atividade da síntese de melanina, pode resultar na 

hiperpigmentação produzida por alguns fatores, esta doença recebe o nome de Melasma 

(FIGUEIRÓ, 2008). 

O melasma caracteriza-se como um hiperpigmentação comum, crônica e adquirida, que 

ocorre primeiramente na face, pescoço e antebraços, é consequência de melanócitos 

hiperfuncionais específicos que causam deposição excessiva de melanina na epiderme e na 

derme, afetando adversamente a qualidade de vida, influenciando inclusive nas relações 

interpessoais e de estética (NUSSBAUM, 2006). 

A fisiopatologia do melasma é incerta, apesar de serem conhecidos fatores 

desencadeadores, que podem incluir influências genéticas, étnicas (determinando os fototipos), 

hormonais e ambientais (exposição aos raios UVA ou UVB), também são aceitas ocorrências 

espontâneas (BOLANCA, 2008 apud ORTONNE, 2009).  

Histopatologicamente o melasma dividi-se em:  melasma epidérmico, que consiste no 

depósito de melanina nas camadas basais e supra basais da epiderme; e em melasma dérmico, 

onde se encontram macrófagos carregados de melanina tanto na derme superficial quanto 

profunda. Estes dois tipos podem ser encontrados em uma mesma área, sendo caracterizado 

como misto (KEDE e SABATOVICH, 2004). 

Fatores etiológicos na patogênese do melasma incluem gestação, 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 fototóxicas e medicamentos 

anticonvulsivantes. Os mesmos fatores causam melasma em homens e mulheres, exceto 

gravidez e contracepção. 

A presença de familiares com melasma dão suporte a uma predisposição genética, mas 

não foi identificado um modelo de herança (COSTIN, 2006 apud HEXSEL, 2009).  

O fator ambiental mais importante para o desenvolvimento do melasma é a exposição à 

luz solar. Radiação ultravioleta pode causar peroxidação dos lipídios nas membranas celulares, 

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. Histologicamente há um 

espessamento epidermal normal. As áreas de hiperpigmentação no melasma exibem aumento do 

depósito de melanina na epiderme, especialmente na camada basal e na derme. Além de um 

aumento relativo no número dos melanócitos, eles também estão mais largos. Protetores solares 
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que primariamente bloqueiam a radiação UVB são insatisfatórios porque comprimentos de onda 

maiores (UVA e radiação visível) também estimulam os melanócitos a produzir melanina 

(ELLING, 1997; COSTIN, 2006; BOLANCA, 2008).  

Estudos comparativos entre a pele hiperpigmentada e a pele sã desses pacientes, assim 

como estudos com mulheres pós-menopausa, gestantes e homens seriam de grande ajuda para a 

formação de hipóteses para a escolha de tratamentos adequados (MIOT et al., 2009). 

O tratamento do Melasma é demorado e exige muita paciência e dedicação do paciente. 

É recomendável que se evite o uso de contraceptivos orais e se reduza a exposição aos raios 

solares, suspensão do uso de produtos cosméticos perfumados e de drogas fototóxicas 

(RAMOS, 2009). 
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2. OBJETIVO  

 
 Este trabalho teve como objetivo descrever como funciona a etiopatogenia do melasma, 

identificando os tipos de melasmas e mostrar através da revisão bibliográfica o tratamento sendo 

eficaz através da Acupuntura; evidenciando benefícios físicos, mentais, psíquicos e emocionais 

através do equilíbrio energético Yin e Yang melhorando assim a autoestima e a qualidade de 

vida, além de melhorar o estado de saúde. 

 O objeto deste trabalho foi o levantamento de informações sobre as patologias 

normalmente encontradas e mostrar que a Medicina Chinesa oferece recursos relevantes para as 

diversas causas do melasma e que é possível de uma forma efetiva tratar com Acupuntura. 
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3. METODOLOGIA  

 

 

 Para a  realização deste trabalho foi feita pesquisa bibliográfica para o aprofundamento 

do tema escolhido e levantamento de informações sobre o problema abordado. Foi feita uma 

explanação de teorias levantadas em diversas fontes: livros, artigos, web e a organização de 

informações específicas sobre a acupuntura estética com ênfase na estrutura da pele e em 

melasma – objeto do trabalho. Posteriormente foi realizado o trabalho escrito, com base nos 

dados levantados, discussão de utilização dos pontos estudados como parte de comprovação da 

eficácia dos mesmos. 
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4. FISIOLOGIA DA PELE 

 
 
 

A pele é o maior órgão do corpo humano, representada por aproximadamente 15% do 

peso do corpo. Sua extensão corresponde a uma área de 2 metros quadrados, e nela se localiza a 

primeira e a última linha de defesa contra insultos físicos, químicos e biológicos, além do 

primeiro meio de comunicação e mais eficiente protetor (GUIRRO e GUIRRO, 2002).  

A pele é o mais extenso órgão do corpo e sua complexidade caracteriza-se como um dos 

órgãos especiais de sentido (com funções neurológicas, imunológicas e endocrinológicas); ela 

apresenta uma extensa e complexa rede de comunicação neuro-imuno-endócrina cutânea, que a 

conecta aos mais diversos órgãos internos do corpo e vice-versa. Como a pele estabelece 

comunicação com o sistema nervoso central, o tegumento passa a ser um dos locais de 

manifestação da atividade da mente, sendo assim possível a comunicação da pele com a mente. 

(YAMAMURA Y, 2008).     

A pele pode exercer diferentes funções como; manutenção da sua própria integridade e 

do organismo, proteção contra agentes externos, absorve e secreta líquidos, controla a 

temperatura, possui funções metabólicas importantes (HARRIS, 2005).   

Este órgão de revestimento esta estruturado em três camadas a mais superficial é a 

epiderme, a camada media é a derme, onde se encontra os anexos subcutâneos, a derme se 

divide em derme papilar e derme reticular, já a camada mais profunda, a hipoderme, é uma 

camada gordurosa que se amolda aos músculos subjacentes (PEYREFITTE, 1998).    

A pele é formada por três camadas. A camada externa, a epiderme, é ligada e sustentada 

pelo tecido conectivo na base da derme. (FORNAZIERI, LUIZ CARLOS, 2013). 
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5. ESTRUTURAS BÁSICAS DA PELE  

 

 

A epiderme tem como função principal, servir como barreira protetora, 

(GAWKRODGER, 1997). 

A derme é a matriz de suporte rijo do tecido conjuntivo, contendo estruturas 

especializadas, presentes diretamente abaixo da epiderme, a qual é intimamente ligada 

(GAWKRODGER, 1997).  

É formado por 90% de queratinócitos, os quais compõem a camada córnea externa. A 

epiderme contém ainda as células produtoras de melanina (melanócitos), as células dendríticas 

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

de Merkel) (RASSNER, 1990).  

É responsável pela firmeza e resistência mecânica do tegumento, além de conter os 

vasos e nervos cutâneos (RASSNER, 1990).   

A hipoderme é formada por um tecido conjuntivo que varia do tipo adiposo ao denso, 

dependendo da localização e de cada individuo, esta camada não faz parte da pele, mas é 

importante, pois esta fixa a pele as estruturas subjacentes  (GUIRRO e GUIRRO, 2004).  

 

 

5.1- EPIDERME   

 
A epiderme é um epitélio de revestimento, que se encontra acoplado ao tecido 

conjuntivo subadjacente. É localizada na porção mais externa do órgão (GAWKRODGER, 

2002).  

A epiderme é um epitélio de revestimento estratificado e possui várias camadas de 

células que vão se achatando, a principal função da epiderme é a produção de queratina, que se 

dá através dos queratinócitos, esta queratina é uma proteína fibrosa maleável, responsável pela 

impermeabilidade cutânea (KEDE e SABATOVICH, 2004).  

A epiderme não possui irrigação sanguínea direta, os nutrientes são transportados 

através de capilaridade. Na epiderme encontramos varias células além dos queratinócitos 

existem os melanócitos, as células de Merkel e as células de Langerhans (HARRIS, 2005).  

A epiderme é constituída por quatro subcamadas, que foram originadas através da 

estratificação dos queratinócitos, sendo camada córnea, camada granulosa, camada espinhosa e 

a camada basal (HARRIS, 2005).  

A principal célula é a epiderme, os queratinócitos. Ela se move da camada de base para 

a camada áspera. Quando as células da superfície mortas são eliminadas, são substituídas pelas 
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células que estão se movendo debaixo, mantendo assim constantemente a espessura da 

epiderme. .(FORNAZIERI, LUIZ CARLOS, 2013). 

5.1.1- CAMADA CÓRNEA   

 

É a camada mais superficial da epiderme, suas células córneas são anucleadas 

(PEYREFITTE, 1998).  

Esta camada é constituída por uma membrana única, nesta camada encontram-se os 

corneócitos que são células planas. Os corneócitos são conectados entre si, através dos 

desmossomos, que impedem que ocorra o deslizamento entre as camadas, entre os corneócitos 

existe uma estrutura de bicamada lipídica, a camada córnea é impermeável para os líquidos, isso 

se dá através do alto grau de compactação e pelo pequeno espaço entre as células. (HARRIS, 

2005).     

5.1.2- CAMADA GRANULOSA  

 
Está camada encontra-se situada abaixo da camada córnea, formada por camadas de 

queratinócitos achatados com núcleo central e maior, esta camada é chamada de granulosa, pois 

as células desta camada possuem grânulos ricos em percussores de queratina (queratohialina) 

(PEYREFITTE, 1998).   

A camada granulosa possui estruturas filtrantes chamadas de corpos lamelares, essa 

estrutura despeja seu conteúdo nos espaços intercelulares, formando uma importante barreira, 

chamada de manto hidrolipídico, nesta camada ocorre também à produção de proteínas que são 

responsáveis pela estruturação do espaço córneo (HARRIS, 2005).  

 

5.1.3- CAMADA ESPINHOSA 

 
É composta por células poligonais irregulares, possuem aspecto esponjoso devido os 

poros que são observados entre as células espinhosas, que permitem a passagem de nutrientes na 

camada. Esta camada é ligada por desmossomos que não são fixos, neste estrato também há 

formação de estruturas lamelares (HARRIS, 2005). 

 

5.1.4- CAMADA BASAL 

 
A mais profunda camada da epiderme é a estrato basal (camada basal), que está em uma 

membrana de base e grudando a derme. A camada basal é essencialmente composta de 

queratinócitos, estruturas que produzem a proteína queratina, com um menor número de 
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melanócitos, os quais sintetizam a melanina e regulam a pigmentação. Esta camada é a mais 

profunda da epiderme, a camada basal é composta por células proliferativas, os queratinócitos, 

que compõem esta camada são de forma 22 colunar, seu maior eixo é perpendicular a membrana 

basal. Nesta camada que se encontra os melanócitos, as células de Langerhans e as células de 

Merkel (HARRIS, 2005).  

 

a) MELANÓCITOS, CÉLULAS DE LANGERHANS E CÉLULIAS DE 

MERKEL.  

  

 Os melanócitos são células dendríticas, que não apresentam os desmossomas, que se 

originam a partir da crista neural, são encontrados na epiderme sobre a camada basal e entre os 

queratinócitos da camada germinativa, são eles que produzem a melanina, que é o pigmento 

responsável pela cor da pele e protege contra os raios ultravioletas (PEYREFITTE, 1998).  

As células de Langerhans também são células dendríticas, essas células estão 

envolvidas com o sistema imunológico, sendo assim as mesmas são células de defesa da pele 

(KEDE e SABATOVICH, 2004).  

Essas células fazem o controle dos antígenos que podem atravessar a camada córnea, 

ocorre uma redução destas células com o passar da idade (PEYREFITTE, 1998).  Já as células 

de Merkel encontram-se espalhadas na epiderme, atuam como receptores mecânicos e estão 

relacionadas à função tátil (HARRIS, 2005). 
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5.2 – DERME  

 
A derme papilar é a mais externa, situa-se próximo da epiderme formado de tecido 

conjuntivo  

frouxo e contêm papilas dérmicas. A derme papilar possui uma fina rede de fibras 

elásticas, e rica em fibroblastos (HARRIS, 2005).  

Na derme papilar se encontra os capilares linfáticos e sanguíneos e as terminações 

nervosas (PEYREFITTE, 1998).    

A derme é uma camada dura de tecido conectivo que suporta a epiderme 

estruturalmente e de forma nutritiva. Sua espessura varia de 0,6 mm nas pálpebras a 3 mm ou 

mais nas palmas das mãos, plantas dos pés ou costas. Mais projeções da integração da derme 

com os sulcos abaixo nas papilas da derme, a camada superior da derme. A camada mais 

profunda da derme, a derme reticulada, é formada principalmente por camadas de colágeno, que 

proporciona tenacidade e força. A elasticidade é dada pelas fibras de elastina. .(FORNAZIERI, 

LUIZ CARLOS, 2013). 

A derme contem muitas das estruturas que desempenham um papel nas doenças de pele. 

Folículos capilares, glândulas sebáceas e sudoríparas tem raízes profundas na derme e passam 

através da epiderme para alcançar a superfície da pele. 

A derme também tem um rico suprimento de vasos sanguíneos. Artérias no plexo 

profundo acima do ramo de gordura subcutânea sobem para suprir as glândulas sudoríparas e as 

papilas capilares. O plexo superficial é localizado na derme papilar e seus ramos se estendem 

até a derme papilar, onde formam labirintos capilares. Os vasos sanguíneos cutâneos tem um 

papel importante na regulagem da temperatura. Sob a influência do sistema nervoso simpático, 

os labirintos capilares podem ser contornados para reduzir a perda de calor superficial quando o 

corpo está muito frio. .(FORNAZIERI, LUIZ CARLOS, 2013).  

 

Formada por 2 camadas: 

 

1) Camada Papilar – tem como função nutrir a epiderme. 

 

2) Camada Reticular – contém nervos que reagem ao frio, ao calor e à dor. 
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5.3. – HIPODERME 

 
A hipoderme é formada por um tecido conjuntivo que varia do tipo adiposo ao denso, 

dependendo da localização e de cada individuo. Esta camada tem como funções ser um 

reservatório energético, realizar o isolamento térmico do organismo, modela a superfície 

corporal, absorve choques através de seus coxins, preencher e auxiliar na fixação de órgãos 

(GUIRRO e GUIRRO 2004|).  

A hipoderme, também chamada de tecido celular subcutâneo, a porção mais profunda 

da pele é composta por feixes de tecido conjuntivo que, envolvem células gordurosas 

(adipócitos), e formam lobos de gordura. Sua estrutura fornece proteção contra traumas físicos, 

além de ser um depósito de calorias. (FORNAZIERI, LUIZ CARLOS, 2013). 

Tem função própria, pois possibilita o deslocamento da pele e a protege da perda de 

calor.  
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6. PIGMENTAÇÃO  

 

Há dois tipos de cores que participam da coloração da pele a que é proporcionada pela 

melanina e a dos pigmentos sanguíneos. A pigmentação melânica é geneticamente determinada, 

isso se dá através do grau de tolerância do indivíduo a exposição solar. Sua classificação é feita 

em fototipos a partir da tabela de Fitzpatrick (Quadro 1). No Brasil a classificação de Fitzpatrick 

é difícil de ser seguida, isso se dá devido à miscigenação racial presente (KEDE, e 

SABATOVICH, 2004).    

 

 

 

apelequehabitoblog.blogspot.com.br/2015/09/cor-da-pele-de-fitzpatrick   

  

Entre humanos, a pigmentação da pele e do cabelo depende da atividade melanogênica 

dentro dos melanócitos, que são responsáveis pela pigmentação da pele, da taxa de produção de 

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

melanócitos, denominadas melanossomas, além da natureza química da melanina que elas 

contem (JIMBOW, QUEVEDO e FITZPATRICK 1999 apud ABDEL 2011).  



 
15 

 

7. MELANÓCITOS E MELANOGÊNESE  

  

 Os melanócitos são células responsáveis pela pigmentação da pele e dos pelos, 

conferindo proteção direta aos danos causados pela radiação ultravioleta. A quantidade de 

melanócitos diminui com a idade (PEYREFITTE, 1998). Os melanócitos são encontrados 

apenas na camada basal, isso ocorre apenas em pele normal, eles estão distribuídos entre os 

queratinócitos presentes nessa camada, cada melanócito esta em contato com 30 a 40 

queratinócitos. A melanogenêse é um encadeamento de numerosas reações bioquímicas que 

inicia com a tirosina que é um tipo de aminoácido e termina com a melanina, isto ocorre com a 

presença da enzima tirosinase. Em indivíduos normais este processo funciona normalmente, 

mas em indivíduos que apresentam algum tipo de hipercromia como o melasma, este processo é 

desordenado, devido um grande aumento deste pigmento que resultou do aumento da atividade 

melanócita epidérmica (WILKSON e MOORE, 26, 1990).  

A fabricação da melanina dentro do melanócito ocorre em três etapas, a primeira etapa é 

a produção da tirosinase, a segunda é a formação dos melanossomas, a terceira e ultima é a 

sínteses das melaninas (PEYREFITTE,1998).  

A melanina é produzida dentro dos melanossomas a partir da enzima tirosinase, esta 

produção é estimulada pela radiação ultravioleta. A produção de melanina começa através da 

oxidação enzimática de L-tirosinase a L-dopa e dopaquinona. Em seguida ocorre a 

transformação espontânea da dopaquinona em dopacromo e leucodopacromo inicia-se reações 

bioquímicas, resultando na formação de pigmento de eumelanina que dão os pigmentos marrons 

ou negros. A união de dopaquinona com cisteína ou glutationa resulta em cisteinidopa e 

glutationildopa. Ambos passam por diversas transformações, gerando a feomelanina que é 

responsável pelos pigmentos amarelos ou vermelho-marrom. Além de todas estas enzimas que 

participam deste processo, fatores não enzimáticos também interferem na produção do pigmento 

entre eles podemos destacar o ph, concentração de íons metálicos ou os oligoelementos como o 

Ca++ (WILKSON e MOORE, 1990).  
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8. MELANOSSOMA  

 

A qualidade do melanossoma é importante para identificar a diferença fenotípica entre 

as raças mais pigmentadas e as menos pigmentadas, pois é a partir dele que se pode constatar 

esta diferença. (BOLOGNI e ORLOW, 2003).   

A produção de melanina ocorre nos melanossomas, isso ocorre com a presença de 

vários genes (JIMBOW, QUEVEDO e FITZPATRICK, 1999 apud BOLOGNI e ORLOW, 

2003).  

Os melanossomas são organelas, nas quais ocorre à produção, é o depósito de melanina, 

e nele que ocorre os fenômenos bioquímicos que originam a melanina. (MOSHER e 

FITZPATRICK, 1999).  

Os melanossomas nos indivíduos de pele branca são menores e menos maduros que os 

de pele negra e são armazenados mais como grupamento do que como unidade (SULAIMON e 

KITCHELL, 2003).  

Nos melanossomas de pele normais, e observado uma melanina densa, que apresenta 

alto peso molecular, insolúvel, que além de dar cor à pele, apresenta uma ação protetora, que 

filtra e absorve as radiações ultravioletas realizando uma proteção contra os danos que são 

causados na pele pela radiação ultravioleta (JIMBOW, QUEVEDO e FITZPATRICK, 1999; 

ROUZAD e KADEKARO, 2005). 
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9. MELANINA  

 

É a ativação do receptor de melacortina 1 (MCR1) que promove essa diferenciada 

transformação. A transferência da melanina para os queratinócitos é feita pelo melanócito ou 

unidade epidérmica de melanização. A ação do hormônio melanoestimulante (MSH), promove 

aumento dos melanócitos e entra nas células pela ação de receptores. A exposição aos raios 

ultravioletas (RUV) promove um aumento do número de melanócitos. São quatro a seis genes 

que determinam a cor da pele e isso justifica os diferentes tipos de coloração. A classificação da 

pele pode ser dividida em seis fototipos, indo de branco, morena a negra. (GUIRRO e GUIRRO, 

2004).   

A melanina tem como funções dar cor à pele, esta depende do número, tamanho, 

composição e distribuição dos melanossomas, realizar a foto proteção através de uma parte da 

radiação que a melanina difrata  e a outra parte e absorvida ,para que ocorra a síntese de 

vitamina D, neutraliza os radicais livres,  faz a termoregulação que e a transformação da 

radiação em calor (PEREIRA, 2013) 

A melanina é produzida pelos melanócitos a partir da tirosina (formando eumelanina 

que é mais comum e confere coloração castanho-enegrecida) ou da tirosina e cisteína (formando 

feomelanina que é a menos comum e produz uma coloração amarela ou vermelha) pela ação da 

tirosinase (GAWKRODGER, 1997). 

 A quantidade de melanócito que se encontra na epiderme, varia de região para região, a 

região com maior quantidade destas células é a cabeça e o antebraço, já em indivíduos que se 

expõem a radiação solar, observa-se um aumento de melanócitos em regiões do corpo mais 

exposta. (PEREIRA, 2013).  

Em indivíduos de cor branca, os melanócitos funcionam de forma mais lenta, 

apresentando uma ausência de estimulação dos raios solares, com fabricação de melanossomas 

pequenos. Já os negros se diferenciam, pois produzem na ausência ou presença de raios solares, 

coma fabricação de melanossoma duas vezes maiores que os de cor branca. Na pele indivíduos 

orientais se encontra melanossomas grandes e pequenos (PEREIRA,2013).  
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10. MELASMA 

 

Ë responsável por um grande número de consultas dermatológicas. A maioria dos casos 

e visto em mulheres, embora possa ser visto em homens, que correspondem a 10% de 

indivíduos afetados por esta hiperpigmentaçäo. É uma condição que além de um problema 

estético pode levar um considerável problema psicológico (RIGOPOULOS, GREGORIOUS e 

KATSAMBAS, 2007). 

Este se caracteriza como um hiperpigmentação comum, crônica e adquirida, que ocorre 

primeiramente na face, pescoço e antebraços, é consequência de melanócitos hiperfuncionais 

específicos que causam deposição excessiva de melanina na epiderme e na derme, afetando 

adversamente a qualidade de vida, influenciando inclusive as relações interpessoais e de estética 

(NUSSBAUM, 2006).   

Quando ocorre alteração da atividade na taxa de síntese de melanina pode resultar na 

hiperpigmentação produzida por alguns fatores, esta patologia recebe o nome de Melasma 

(FIGUEIRÓ, 2008).  

Este melasma pode aparecer ou piorar No período da gravidez, neste caso ele é 

denominado de cloasma gravídico (PEREIRA, 2013). 

.

 

dra-anaterezaorsi.com.br – 25/10/16 
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11. ETIOFISIOPATOGÊNIA DO MELASMA.  

  

 

Fatores etiológicos na patogênese do melasma incluem: gestação, 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 fototóxicas e medicamentos 

anticonvulsivantes. Os mesmos fatores causam melasma em homens e mulheres, exceto 

gravidez e contracepção. A presença de familiares com melasma dão suporte a uma 

predisposição genética, mas não foi identificado um modelo de herança (COSTIN 2006 apud 

HEXSEL, 2009). 

O aumento dos níveis de hormônios melanócito estimulante, progesterona e estrógeno 

têm grandes indícios no aparecimento dessas manchas, isso ocorre devido à relação destes 

hormônios tanto na gravidez quanto no uso de anticoncepcionais. O melasma se apresenta em 

uma porcentagem de 70% das dermatoses em gestantes e 35% em mulheres que fazem o uso de 

anticoncepcionais (PEREIRA, 2013).  

  A fisiopatologia do melasma é incerta, apesar de serem conhecidos os fatores 

desencadeantes, que podem incluir influências genéticas, étnicas (determinando os fototipos), 

hormonais e ambientais (exposição aos raios UVA ou UVB), também são aceitas ocorrências 

espontâneas (BOLANCA, 2008 apud ORTONNE, 2009). 

Outro fator importante no aparecimento destas manchas e a radiação ultravioleta, a 

exposição solar faz com que ocorra um aumento dos melanócitos situados na camada basal, na 

produção e a transferência da melanina (NICOLLETI et al., 2002).   

O melasma é classificado de acordo com características clínicas e histológicas, 

histopatologicamente o melasma divide-se em: melasma epidérmico que consiste no depósito de 

melanina nas camadas basais e supra basais da epiderme e em melasma dérmico onde se 

encontra macrófagos carregados de melanina tanto na derme superficial quanto profunda. 

Quando estes dois tipos de melasma podem ser observados em uma mesma área, este é 

denominado como misto. Esta classificação tem especial importância para definir a escolha 

terapêutica e o prognóstico (KEDE e SABATOVICH, 2004).   

Quanto à fluorescência é observado quatro tipos de melasma, o melasma epidérmico, 

dérmico, misto (apresenta tanto o epidérmico quanto dérmico) e indefinido (observado em 

pacientes que apresentam fototipos de pele do tipo V e VI de 32 Fitzpatrick).  
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11.1. FATORES DE RISCO  

 

Outros fatores que implicam no desenvolvimento do melasma e os altos níveis de 

hormônios como estrogênio e progesterona, pois estes hormônios estão associados com a 

gravidez, ao uso de contraceptivos e nos casos de reposição hormonal em mulheres pós-

menopausicas. A influência genética também é um fator de risco para o desencadeamento do 

melasma (KEDE e SABATOVICH, 2004).   

A ação dos raios ultravioletas-B faz com que ocorra uma multiplicação dos melanócitos 

ativos e estimula à enzima tirosinase, isso faz com que ocorra um aumento na síntese de 

melanina, que é uma reação defensiva da pele promovendo a formação de pigmentação indireta, 

já os raios ultravioleta fazem com que ocorra a oxidação e escurecimento dos precursores 

incolores da melanina, promovendo uma pigmentação direta. A exposição a esta luz ultravioleta 

faz que ocorra o aparecimento destas manchas devido o processo que ocorre quando a pele entra 

em contato com luz ultravioleta (PEREIRA, 2013).   

  O uso de cosméticos, que muitas vezes pode ser inadequado ao tipo de pele, seguido 

da exposição solar pode desencadear ou agravar a hiperpigmentação pele, alguns exemplos de 

cosméticos são: perfumes e maquiagem que contenham ação fototóxica que ao induzem os 

radicais livres fazem com que ocorra uma hiperprodução dos melanócitos (KEDE e 

SABATOVICH, 2004).  

 A exposição solar induz a melanogênese, a falta de foto proteção faz com que a pele 

fique mais vulnerável ao aparecimento de melasma por isso e necessário que se faça a foto 

proteção adequada para que ocorra o bloqueio da radiação solar, com isso pode-se evitar a 

síntese de melanina nos melanócitos (PEREIRA, 2013).     

  

11.2. PREVENÇÃO  

    

Evitar produtos que contenham altas concentrações de estrógenos, pois os anovulatórios 

são apontados como um dos fatores desencadeantes do aparecimento do melasma no sexo 

feminino (KEDE e SABATOVICH, 2004).    

Para prevenir o aparecimento do melasma é necessário que se tome algumas precauções 

entre elas estão à suspensão de drogas e cosméticos que possam desencadear o surgimento do 

melasma ou manter hiperpigmentações da pele (KEDE e SABATOVICH, 2004) 

.  É indicado o uso de cosméticos com agentes inibam a tirosinase, o uso de agentes 

despigmentantes como o ácido ascórbico que contribui para que ocorra uma redução na síntese 

de melanina (PEREIRA, 2013). 
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 Outro fator importante é a realização de foto proteção adequada, o uso de foto 

protetores adequados com o tipo de pele, que faz com que a pele fique protegida ao entrar em 

contato com os raios solares (PEREIRA, 2013). 

 É essencial que o indivíduo se exponha as radiações com moderação e em horários que 

intensidade dos raios solares sejam menores para que as mesma possa trazer efeitos benéficos e 

não maléficos (PEREIRA,2013).  

  

11.3. FOTOPROTEÇÃO 

  

A escolha adequada do filtro solar  é essencial para que ocorra uma proteção correta, 

deve-se levar em consideração o Fator de Proteção Solar (FPS),este fator mede a proteção 

contra os raios UVB (PEREIRA, 2013).  

 É importante que os foto protetores estejam inclusos nos protocolos de tratamento do 

melasma, os foto protetores devem ter um amplo poder de absorção das radiações e um alto 

fator de proteção. Os filtros solares são todos os produtos que apresenta como função a 

capacidade de filtrar as radiações ultravioletas A e B com o intuito de diminuir sua penetração 

na pele (KEDE e SABATOVICH, 2004).    
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12-FUNÇÃO DA PELE NA  MC 

 

Na Medicina Chinesa a pele tem várias funções: 

 

1) É a primeira linha de defesa do corpo – “A pele cobre a carne para 

proteger os músculos, tendões e os ossos” – Za Bing Yuan Liu Xi Zhu. 

2) A pele rege a filtragem e drenagem dos Fluidos Corporais para permitir 

a essência e o Qi de se manifestar externamente. Manter um nível de suor por meio dos 

poros permite o metabolismo do corpo funcionar corretamente. 

3) A pele mantém as atividades normais do corpo e assegura os órgãos 

(Zang Fu) agindo como uma barreira e prevenindo a invasão de fatores patogênicos 

externos ao corpo. 

 A pele humana tem a importante função de promover uma barreira entre o 

indivíduo e a ação de agentes de natureza química, física, biológica e ambiental. Desse modo 

pelos métodos usados, todos os procedimentos relacionados à acupuntura tem grande relevância 

para a fisioterapia dermato-funcional. Além disso, essas agulhas aplicadas cutaneamente tem 

especial importância para tratar doenças crônicas e refratárias, como acne vulgar, psoríase, 

neurodermatites e eczema atópico. (FORNAZIERI, LUIZ CARLOS, 2013). 

  A Acupuntura original utiliza de agulhas que na sua aplicação na pele é feita 

com uma picada local superficial sem envolver o tecido subcutâneo.  As alterações da pele 

podem ser classificadas segundo a teoria Yang e do Yin, sendo que as alterações mais agudas 

apresentam características Yang e aquelas mais crônicas, características mais Yin. 

(FORNAZIERI, LUIZ CARLOS, 2013). 
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12.1. ESTRUTURA DA PELE  

 

Fu: A camada superficial da pele. 

 

Ge: Uma camada grossa de tecido espesso embaixo da camada superficial. 

 

Cou li: Interstícios, ou as tiras estriadas e o tecido conectivo entre a pele, a carne e os 

músculos. São as saídas que permitem a liberação dos Fluidos Corporais e a vazão do Qi e 

Sangue (Xue) para a pele. Eles também funcionam como resistência à invasão de fatores 

patogênicos externos. 

 

Ji: A carne e os músculos embaixo da pele, que controlam o movimento do corpo. 

 

Xuan fu: “A casa ou mansão misteriosa”, é neste local que o suor se acumula. Também 

conhecido como han kong (poros de suor), QI Men (portão Qi), Yuan Fu (Casa Original) ou Gui 

Men (Portão Fantasma). Ele corresponde à glândula apócrina e a glândula écrina, glândulas 

sudoríparas e glândulas sebáceas, e suas aberturas para a pele. 

 

Mao fa: Fa se refere ao cabelo na cabeça, mão se refere aos pelos do corpo, incluindo 

sobrancelhas, barba, pelos das axilas e pelos púbicos. 

 

Zhan jia: As unhas, das mãos e dos pés. 

 

A pele tem um relacionamento próximo com os órgãos (Zang Fu). No Su Wen: Pi Bu 

Lun (questões simples sobre a pele) diz: “A pele é parte dos vasos. Se fatores patogênicos se 

alojam na pele e os interstícios (cou li) estão abertos, eles se alojarão na rede de vasos. Se os 

canais estão cheios, eles invadirão os órgãos Zang Fu.” 
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13. – O QUE É O MELASMA NA MC 

A mancha cutânea que mais se relaciona com a estética é a mancha conhecida por 

melasma ou cloasma gravídico. Nome oriundo da frequente associação do estado gestacional e o 

surgimento de manchas faciais, as quais também podem ser associadas ao uso de 

anticoncepcionais, alteração hepática e ou tireoidianas. A alteração de cunho energético não 

pode mensurá-las, mas podemos observá-las e senti-las. O que mais chama a atenção é que 

essas manchas possuem uma forte exarcebação quando em exposição solar. (LUIZ C 

FORNAZIERI, 2013). 

Frequentemente observamos o acometimento facial das manchas nos pontos do 

Estômago situados na face, as quais podemos associar aos vasos curiosos Chong Mai e Ren 

Mai. O Chong Mai por se relacionar com Baço (tendo seu ponto de abertura no BP4) e região 

malar regida pelo Intestino Delgado que é a parte Yang do meridiano do Coração. (LUIZ C 

FORNAZIERI, 2013).   

Dadas às características da fisiopatologia do melasma, pode-se relacionar as manchas 

aos Canais de Energia Curiosos Chong Mai e Ren mai. O primeiro, por se relacionar ao 

Baço/Pâncreas, cujo canal de abertura é o BP4, que se relaciona ao canal do Estômago, sendo 

que frequentemente, as manchas se encontram-se na região facial, nos pontos correspondentes 

ao trajeto facial do Canal de Energia do Estômago. Por sua vez, a região maxilar é regido pelo 

Canal de Energia do Intestino Delgado(Xiao Chang), que é a manifestação Yang do Canal de 

Energia do Coração(Xin). Levando em conta a coloração, localização e vascularização das 

manchas, pode-se relacioná-las ao eixo Coração(Xin) – Rim(Shen), Baço(Pi) – Pulmão(Fei), 

Coração(Xin) ou Fígado(Gan). Também os problemas emocionais influenciam na pele, pois 

todos os meridianos químicos encontrados no sistema nervoso central, também se encontram em 

outros órgãos do corpo como a pele, o que permite uma interação da mente com todo o resto do 

corpo. (NAKANO E YAMAMURA, 2008). 

Ling Shu observava que uma mancha escura é uma estagnação prolongada. Na 

realidade, existe micro vascularizações às quais acompanham manchas, podendo dizer que 

realmente existe uma estase local. A estase está relacionada com o eixo Shao Yin e Tai Yin, 

podendo ser oriunda tanto do Fígado quanto do Coração. (LUIZ C FORNAZIERI, 2013).   

Ao estudar os eixos Shao Yin e Tai Yin sob a ótica de Yves Requena, observamos que 

múltiplos são os fatores emocionais predominantes nesses eixos. Normalmente, as emoções 

predominantes são o medo, insegurança, mas com uma camuflagem de não se querer revelar 

esses sentimentos; manchas essas relacionadas com o Rim(Shen), pela própria coloração 

cianosada ou escurecida, e tem fortes relações com o Fígado (Gan); por relacionar-se com os 

hormônios femininos, por estarem relacionadas com emoções, relaciona-se com o Coração 

(Xin), e por acometer a pele, relaciona-se com o Pulmão (Fei). (LUIZ C FORNAZIERI, 2013).   
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Existe uma relação miológica entre o SNC (sistema nervoso central) e a pele, por 

possuírem a mesma origem embrionária, onde a pele passa a ter o atributo de ser uma extensão 

externa do SNC e, relacionado de maneira direta com as emoções e os melanócitos, originam-se 

da crista neural, juntamente com o SNA – sistema nervoso autonômico. Isto faz com os pontos 

shu dorsais e os pontos da segunda linha da Bexiga (Pang Guang) relacionados aos órgãos, tais 

como B42 até o B54 são interessantes em todos os casos de pigmentação e de acometimento 

geral da pele. (LUIZ C FORNAZIERI, 2013).   

Por se tratar de eixos (Shao Yin e Tai Yin) eixos fortemente propensos a múltiplos 

fatores emocionais, o tratamento do mental desses pacientes passa a ser fundamental. (LUIZ C 

FORNAZIERI, 2013).   

 

ACUPUNTURA ESTÉTICA,  nasceu na década de 70, e tem, basicamente o mesmo 

princípio que a versão tradicional. Agulhas são colocadas em determinados pontos do corpo 

para fazer circular e harmonizar a energia. A medicina chinesa tem uma visão global do 

paciente, por isso, uma simples ruga ou mancha pode ser um indicativo de que algo no 

organismo não vai bem. O tratamento de uma marca de expressão, ou mancha na pele, acaba 

sendo um programa de saúde completo. (DIÁRIO DE SÃO PAULO, 2006).  
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14. – TRATAMENTOS PELA MC – PONTOS 

 

Sugestões de pontos para tratamento de Melasma. (LUIZ C FORNAZIERI, 2013).   

 

Pontos Locais: (face) 

E3 (Juliao) – ponto de encontro do canal do Estômago (Wei) com o vaso de Motilidade 

Yang. 

E4 (Dicang) – ponto de encontro dos canais do Estômago (Wei), Intestino Grosso 

(Dachang) com os vasos de Motilidade Yang e da Concepção.   

E5 (Daying) – ponto local que beneficia a face. 

E6 (Jiache) – ponto local que beneficia a face. 

ID18 (Quanliao) – ponto de encontro dos canais do Intestino Delgado (Xiaochang) e 

Sanjiao.   

VB14 (Yangbai) – ponto de encontro do canal da Vesícula Biliar (Dan) com o vaso de 

Ligação Yang e com os canais  Triplo Aquecedor (Sanjiao), do Estômago (Wei) e do Intestino 

Grosso (Dachang). 

YINTANG (M-CP-3), ponto extra que acalma o shen, pacifica o Vento. 

 

- VC (pertencentes à face) 

VC23 (Lianquan) – ponto de encontro do vaso da Concepção com o vaso de Ligação 

Yin. 

VC24 (Chengjiang) – ponto de encontro do vaso da Concepção com o vaso 

Governador e com os canais do Intestino Grosso (Dachang) e do Estômago (Wei). 

- VG (pertencentes à face) 

VG26 (Renzhong) - ponto de encontro do vaso Governador com os canais do Intestino 

Grosso (Dachang) e Estômago (Wei).    

VG27 (Duiduan) – extremidade da boca 

VG 28 (Yinjiao) – ponto de encontro do vaso Governador com o vaso de Concepção e 

com o canal do Estômago (Wei). 

 

Pontos de Comando 

IG 4 (Hegu) – ponto de comando de face, boca e ouvido, olhos. 

P7 (Lieque)– ponto de comando de cabeça e nuca 

 

Beishus/ shu dorsais 

B13 (Feishu) – ponto shu dorsal do Pulmão (Fei)  
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B14 (Jueyinshu) – ponto shu dorsal do Pericárdio (Xiao Bao Luo)  

B15 (Xinshu) – ponto shu dorsal do Coração (Xin) 

B16 (Dushu) – ponto shu dorsal do Governador 

B17 (Geshu) – ponto shu dorsal do Diafragma  

B18 (Ganshu) – ponto shu dorsal do Fígado (Gan) 

B19 (Danshu) – ponto shu dorsal da Vesícula Biliar (Dan) 

B20 (Pishu) – ponto shu dorsal do Baço (Pi) 

B21(Weishu) – ponto shu dorsal do Estomago (Wei) 

B22 (Sanjiaoshu) – ponto shu dorsal do Triplo Aquecedor (Sanjiao)  

B23 (Shenshu) – ponto shu dorsal do Rim (Shen) 

B25 (Dachangshu) – ponto shu dorsal do Intestino Grosso (Dachang) 

B27 (Xiaochangshu) – ponto shu dorsal do Intestino Delgado (Xiaochang) 

B28 (Pangguangshu) – ponto shu dorsal da Bexiga (Pangguang) 

  

2 linha da Bexiga, tratar emocional 

B41 (Fufen) – ponto de encontro dos canais de Bexiga (Pangguang) e Intestino Delgado 

(Xiao Chang). 

B42 (Pohu) – porta da alma corpórea. 

B43 (Gaohuangshu) – shu da região vital 

B44 (Shentang) – salão do espírito 

B45 (Yixi) –Yii Xi 

B46 (Geguan) – portão do diafragma 

B47 (Hunmen) – portão da alma 

B48 (Yang gang) – elo da chave do Yang 

B49 (Yishe) – moradia do pensamento 

B50 (Weicang) – celeiro do Estômago (Wei) 

B51 (Huangmen) – portão dos órgãos 

B52 (Zhishi) – residência da vontade 

B53 (Baohwang) – vitalidade da Bexiga (Pangguang) 

Moxa na linha externa da Bexiga (Pangguang) nos pontos correspondentes aos órgãos, 

para fortalecer o Jing Imaterial 

  

 - Se houver manchas na mandíbula 

ID17 (Tianrong), ponto janela do céu. 

 

- Se houver manchas localizadas no meio da região malar 
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E9 (Renying) – ponto de encontro dos canais do Estômago (Wei) e Vesícula Biliar 

(Dan), ponto janela do céu, ponto mar de Qi.    

E30 (Qichong) – ponto de encontro do canal do Estômago (Wei) com o Vaso 

Penetração, ponto mar de água e grão. 

 BA12 (Chongmen),ponto de encontro dos canais o Baço (Pi) e do Fígado (Gan) como 

o vaso de Ligação Yin.  

 

 VC4 (Guanyuan) – tonificação da essência, ponto um frontal do Intestino Delgado 

(Xiao Chang), ponto de encontro do vaso da Concepção com os canais do Baço (Pi), Fígado 

(Gan) e Rim (Shen). 

 

Pontos do Eixo F/CS e R/C 

C7 (Shenmen) - ponto shu riacho, ponto Yuan fonte e terra do canal do Coração (Xin). 

R3 (Taixi) – ponto shu riacho, ponto Yuan fonte e ponto terra do canal do Rim (Shen). 

R6 (Zhaohai) – ponto confluente do vaso de Motilidade Yin. 

BA4 (Gongsun), ponto Luo do canal do Baço(Pi), ponto confluente do Vaso de 

Penetração.  

BA6 (Sanyinjiao), ponto de encontro dos canais do Baço (Pi), Fígado (Gan) e Rim 

(Shen). 

BA10 (Xuehai), mar de sangue. 

 

IG4 (Hegu, ponto Yuan fonte do canal do Intestino Grosso (Dachang), ponto o 

comando de Gao Wu, ponto estrela celestial de Ma Dan-yang),  

IG11 (Quchi, ponto He mar terra do canal do Intestino Grosso (Dachang), ponto 

fantasma de Sun Si Miao, ponto estrela celestial de Ma Dan-yan),  

F3 (Taichong, ponto shu riacho, ponto Yuan fonte e ponto terra do canal do Fígado 

(Gan), 

 E36 (Zusanli, ponto mar e ponto terra do canal do Estômago (Wei), ponto de comando 

Gao Wu, ponto estrela celestial de Ma Dan-yang, ponto mar de água e grão), promover a 

conexão alto-baixo (Y.Yamamura) 

 

Vasos Maravilhosos Chong Mai (BA4( Gongsun)/PC6(Neiguan)), devido ao seu 

trajeto e pela grande mobilização de Qi e Xue que ele contém e aspectos emocionais que ele 

contempla, pela sua influência nos Órgãos e Vísceras (Zang Fu). (YAMAMURA, 2004). 
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Tratamentos auxiliares 

 

- Argila Branca, rica em silício, alumínio e diversos oligoelementos. Promove o 

aumento na oxigenação de áreas congestionadas, a uniformização pela esfoliação suave e regula 

a queratinização. Possui um ph muito próximo da pele e seus principais benefícios são: clarear, 

absorver oleosidade sem desidratar, suavizar, cicatrizar e catalisar reações metabólicas do 

organismo. É indicada para o tratamento de manchas e possui propriedades cicatrizantes devido 

a elevada porcentagem de alumínio em sua composição. 

 

- Mel, altamente hidratante, evita a desidratação cutânea. É rico em vitaminas A,D,C e 

E, bastante conhecidas por reduzirem rugas, manchas e flacidez.  

 

- Óleos Essenciais: 

Hortelã pimenta, é adstringente, clareia a pele e promove tonicidade. 

Tea Tree (Melaleuca), é purificante e revitalizante.Trata a pele irritada e ajuda a 

clarear manchas. 

Palmarosa, é hidratante, regenerador celular, cicatrizante, antioxidante e poderoso 

clareador.        
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15. CONCLUSÃO  

 

Simplificando, o melasma é uma hipermelanose adquirida que atinge mais mulheres e 

se caracteriza pelo aparecimento de manchas castanho/escuras localizadas principalmente no 

rosto. Alguns fatores como predisposição genética, fatores vasculares e hormonais como 

gestação, uso de anticoncepcionais e terapia de reposição hormonal tem influência no 

aparecimento do melasma, mas é a exposição solar o fator mais determinante para seu 

desencadeamento e perpetuação. As células da pele acumulam os efeitos da radiação no 

decorrer da vida, e de repente, depois daquele verão bem aproveitado sob o sol ou depois de 

uma simples exposição à luz, incluindo a florescente de computadores e escritórios, a mancha 

pode surgir. Os raios UV levam a maior ativação dos melanócitos, células responsáveis pela 

produção da melanina, pigmento que confere a coloração da pele. À medida que o melasma 

permanece sem tratamento, o pigmento pode aparecer nas camadas mais profundas da pele, o 

que dificulta seu clareamento.  

Este trabalho possibilitou, através de uma revisão de literatura, entender os principais 

fatores que contribuem para aparecimento do melasma e suas variantes, bem como os 

tratamentos  existentes na Acupuntura Estética que tem dado resultados bem positivos. De 

acordo com a maioria dos autores, a prevenção é a principal forma de combate ao melasma. Este 

controle preventivo ocorre através da utilização diária de protetor solar, de forma correta e com 

reaplicações a cada 3 horas ou menos.  

Os tratamentos existentes fornecem somente uma amenização dos sinais clínicos, o que 

instiga a sociedade científica para um maior estudo voltado para a gênese e evolução deste 

distúrbio hiperpigmentar.                 

 A Acupuntura é parte integrante da Medicina Oriental, os médicos tradicionais 

chineses prescrevem também dieta, exercícios energéticos, fármacos à base de vegetais, 

minerais e animais. 

 No tratamento de Acupuntura com o objetivo da estética facial ajuda na melhora 

do tônus da pele, ativa a circulação sanguínea, linfática e energética da pele, abranda as 

rugas e marcas de expressão, diminui o tecido adiposo localizado, drenagem linfática, 

rejuvenescimento e aumente da viscosidade da pele. 

 As vantagens são inúmeras como: lifting natural, não altera a expressão facial, 

mais acessível financeiramente, método menos agressivo a pele e tecidos, promove uma 

homeostase orgânica, resultados duradouros. 
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 A adequada seleção de acupontos é essencial para o tratamento do melasma,  

podendo ser causada pelo desequilíbrio das energias Yin e Yang, por fatores externos, 

disfunção dos órgãos e vísceras e emocionais. 

 Conclui-se que, através da revisão bibliográfica a Acupuntura é um método 

terapêutico complementar e eficaz do qual vem demonstrando resultados satisfatórios na 

estética e no emocional do paciente. 

 Esse trabalho demonstrou a importância de continuar os estudos para auxiliar 

tanto os profissionais na aplicação da Acupuntura quanto aos pacientes e assim 

estimular ainda mais as pesquisas na área. 
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