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Resumo  

Desordens no processo melanogênico podem causar hiperpigmentações, sendo a de maior 

frequência o melasma. O melasma é uma hipermelanose crônica, que afeta áreas 

fotoexpostas da pele. Sua etiopatogenia ainda não está bem esclarecida, mas inclui exposição 

à radiação ultravioleta, predisposição genética, gravidez, uso de anticoncepcionais e terapia 

de reposição hormonal. O ácido kójico é um dos despigmentantes utilizados no tratamento 

destas hipercromias. Devido à sua natureza recorrente e refratária, o tratamento do melasma 

é difícil e tem como objetivo a prevenção ou a redução da área afetada, com o menor número 

possível de efeitos adversos.  
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1. Introdução 

 

Em um mundo cada vez mais globalizado e competitivo, a aparência física tornou-se um 

aspecto de grande importância na sociedade contemporânea. As manchas da pele, 

principalmente as faciais, não são estéticas e causam alguns transtornos que dificultam o bem 

estar do individuo no âmbito psicossocial. 

Nota-se que todas as partes do corpo não exibem a mesma cor. A espessura da pele, os vãos 

sanguíneos superficiais (dependendo do numero e estado de sua dilatação, bem como a sua 

aproximação com a superfície da pele) e pigmentos como carotenoides afetam a percepção da 

cor, a quantidade de melanina produzida pelos melanócitos determina a cor. 

As hiperpigmentações são, em geral, distúrbios caracterizados pelo aumento de melanina e 

outros pigmentantes na pele. Os principais desencadeadores são as radiações solares, os 

hormônios sexuais e agentes externos, fontes de radicais livres. 

Melasma é uma condição adquirida de hiperpigmentação da pele que ocorre em áreas 

fotoexpostas, principalmente a face. Afeta ambos os sexos, com maior incidência em 

mulheres, especialmente gestantes. Caracteriza-se por manchas simétricas de tonalidade 

variável, de marrom a marrom-acinzentadas. Acomete regiões malares, lábio superior, mento 

e região frontal e, menos frequentemente, membros superiores e colo. 

O melasma é classificado de acordo com as características clinicas e histológicas. Em relação 

à localização do pigmento, pode ser epidérmico, dérmico ou misto. O tratamento do melasma 

tem como principal objetivo o clareamento das lesões e a prevenção e redução da área 

afetada, com o menor número possível de efeitos colaterais. 

O ácido kójico pode ser obtido a partir da fermentação do arroz. É utilizado desde 1989 no 

Japão para o tratamento das hiperpigmentações. Tem efeito inibidor sobre a tirosinase, e 

consequentemente diminuição da síntese de melanina. Além disso, induz a redução da 

eumelanina em células hiperpigmentadas. 

O presente estudo faz-se necessário, pois é inegável a necessidade de descobrir soluções para 

o tratamento do melasma, visando melhorar a autoestima e a qualidade de vida daqueles que 

são acometidos por esta hiperpigmentação, buscando novas alternativas de tratamento além 
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das outras formas utilizadas, como peelings químicos com outros agentes clareadores, 

microdermoabrasão, luz intensa pulsada e lasers. 

O proposito deste artigo científico é organizar dados e evidencias que contribuam com a tese 

da eficácia do ácido kójico no tratamento de melasma e contribua para o conhecimento e 

aperfeiçoamento dos profissionais da área de fisioterapia dermatofuncional. 

 

2. Anatomia e Fisiologia da Pele 

 

De acordo com Vigliolia (1991), a pele é o maior órgão do corpo humano, correspondendo à 

cerca de 5% do seu peso total. Funcionalmente age como um envoltório de proteção ao meio 

externo controlando a perda de fluidos corporais, evitando a penetração de substâncias 

estranhas e nocivas ao organismo, atuando assim como uma capa protetora e uma barreira 

impermeável a muitas substâncias. 

A pele é dividida em três camadas com funções distintas. A mais externa e principal barreira 

de defesa é a epiderme; a intermediária e vascularizada é conhecida como derme; e a mais 

profunda, constituída de tecido gorduroso, a hipoderme. 

 

                           
 

Fonte: http://3.bp.blogspot.com 

Figura 1: Camadas da Pele 

 

A epiderme consta de várias camadas, e sua espessura varia de acordo com a região do corpo, 

sendo mais espesso nas palmas das mãos e planta dos pés e mais fina ao redor dos olhos. 

As camadas formadas são: 

- Camada basal: localiza-se na junção dermo-epidermal. É uma camada unicelular que dá 

origem a todos os queratinócitos por mitose para renovação da epiderme. Entre estas células 

estão presentes os melanócitos, células responsáveis pela produção de pigmentos da pele. 

- Camada espinhosa: tem-se nesta camada 6 a 20 fileiras de queratinócitos em forma 

globulosa, poliédricas e aderidas entre si por espessamento da membrana (desmossomas) 

dando-lhe a aparência espinhosa. 

- Camada granulosa: são 3 a 4 fileiras de queratinócitos achatados com núcleo basófilo e 

protoplasma contendo granulações de queratohialina. As células estão perdendo as 

características vitais. 

- Camada lúcida: está presente nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. São regiões pobres 

http://3.bp.blogspot.com/
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em hialina, formando uma fina e translúcida linha logo acima da camada granulosa. 

- Estrato córneo: composto por várias camadas de células achatada mortas que contêm 

pequenas bolsas de queratina. Constituem a camada mais superficial da epiderme. É recoberta 

pela emulsão fisiológica epicutânea e encontra-se em constante processo de desprendimento.                      

 

                                  
 

Fonte: http://www.infoescola.com/ 

Figura 2: Camadas da Epiderme 

 

A derme é formada por tecido conjuntivo e fica localizada abaixo da epiderme. Dá 

sustentação a camada superficial e a supre de nutrientes. 

 
Uma vez que ela é responsável pela espessura da pele, desempenha um papel chave 

na aparência cosmética. A espessura da derme varia nas diferentes partes do corpo, e 

duplica entre as idades de três e sete anos e novamente na puberdade. Com o 

envelhecimento, essa camada básica diminui em espessura e hidratação. A derme, 

que é cheia de nervos, vasos sanguíneos e glândulas sudoríparas, consiste 

principalmente em colágeno. (BAUMANN, 2004). 

 

De acordo com Schneider (2000), a hipoderme é a camada mais profunda da pele, consistida 

basicamente em uma estrutura adiposa cercada de septos fibrosos por onde transcorrem vasos 

e nervos subcutâneos de maior volume, desempenhando uma função de reservatório nutritivo, 

conservação da temperatura corporal e proteção mecânica do organismo contra traumas 

externos. 

Um funcionamento eficiente e de forma harmônica das estruturas que compõe a pele garante 

saúde ao órgão e permite que este possa desempenhar suas múltiplas funções de forma 

adequada, propiciando uma boa aparência ao indivíduo. 

 

3. Melasma: Generalidades 

 

Melasma, um termo derivado do grego, em que melas significa negro, é uma hipermelanose 

adquirida, comum, que ocorre exclusivamente em áreas expostas ao sol, principalmente na 

face e, ocasionalmente, no pescoço e antebraços. (NICOLAIDOU e KATSAMBAS, 2014). 

De acordo com Miot et al. (2009), pode ser definida como uma dermatose comum que cursa 

com alteração da cor da pele normal, resultante da hiperatividade melanocítica focal 

epidérmica de clones de melanócitos hiperfuncionantes, com consequente hiperpigmentação 
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melânica induzida, principalmente, pela radiação ultravioleta. 

O melasma é caracterizado por máculas acastanhadas, mais ou menos escuras, de contornos 

irregulares e limites nítidos, que afeta áreas foto-expostas da pele, sendo mais comum em 

mulheres. Estudos relataram que os homens representam 10% dos casos, apenas 

(NICOLAIDOU e KATSAMBAS, 2014). Muitas mulheres desenvolvem esta condição 

durante a gestação e, na maioria dos casos, a condição desaparece após o parto (STEINER et 

al., 2009). 

Raramente encontrada no nariz, pálpebras e mento. É mais frequente em mulheres, 

aparecendo em média dos 30 aos 55 anos (MIOT et al. 2007). Acomete usualmente, mulheres 

em idade fértil. Apresenta maior incidência em habitantes de regiões tropicais e equatoriais e 

em indivíduos de pele castanha a parda (COSTA et al., 2010). 

A literatura descreve três tipos de melasma: epidérmico, dérmico e misto, conforme o local de 

depósito deste pigmento. A maioria dos casos possui padrão misto. No epidérmico, a 

concentração maior de melanócitos e melanina ocorre na camada basal e epiderme, 

proporciona uma coloração castanha à pele, com um aumento da melanina nos melanócitos e 

queratinócitos da epiderme. No melasma dérmico, o pigmento encontra-se na derme, dentro 

dos melanófagos. Possui nuanças variando do castanho ao azulado, às vezes até acinzentado, 

em razão do aumento de melanina nos macrófagos da derme (SOUZA e GARCEZ, 2005). 

No tocante à etiologia do melasma, a literatura descreve os fatores que podem influenciar o 

seu aparecimento em genéticos, hormonais, ambientais e étnicos. Os fatores genéticos e os 

étnicos contribuem bastante para a patologia da doença, fato comprovado pela alta incidência 

do melasma entre pessoas da mesma família, e pelo fato da dermatose ser mais comum entre 

latinos (NEUMANN, 2011). 

A origem da hiperpigmentação está relacionada à elevação sérica dos hormônios 

melanotrófico, estrogênio e, possivelmente da progesterona, especialmente no 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 aparece provocar o 

mesmo tipo de estimulo. O nível de hormônio melanotrófico é normal nos pacientes com 

melasma (NEUMANN, 2011). 

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

solar. Nos homens, este fator está relacionado também à predisposição familiar (RITTER, 

2011). A radiação ultravioleta pode causar peroxidação dos lipídios nas membranas das 

células, levando ao surgimento dos radicais livres, esses então estimulam os melanócitos a 

produzirem em excesso melanina (NEUMANN, 2011). 

Outros fatores relacionados com o surgimento do melasma são a gravidez e os hormônios 

exógenos, isto é, contraceptivos orais e terapia de reposição hormonal (ANTONIO e 

ANTONIO, 2012; NICOLAIDOU e KATSAMBAS, 2014) e o uso de cosméticos e de certas 

medicações, como anticonvulsivantes, substancias fotossensibilizantes (PANDYA e 

GUEVARA, 2000). Segundo Antonio e Antonio (2012) e Habif (2012), a suspensão do 

anticoncepcional nem o pós-parto não reverte a condição de melasma. 

No tocante às manifestações clinicas do melasma, estas iniciam-se após a puberdade, 

geralmente entre os 20 e 30 anos de idade, surgindo de forma súbita ou gradualmente e 

destacam-se manchas simétricas e hiperpigmentadas em áreas foto expostasm acomete 

principalmente a face, pescoço, colo e bracos. A pigmentação é macular, mal delimitada e de 

coloração marrom-clara ou mais escura, dependendo da exposição recente à luz solar (DU 

VIVIER, 2004). 

As manchas variam de acordo com o fototipo do paciente e da quantidade de depósito de 

melanina. Sendo que as mais recentes tornam-se intensamente escurecidas, ainda que as 

antigas não tenham o mesmo comportamento. Podem, ainda, hiperpigmentar-se a fonte, o 
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nariz, a axila, a parte interna das coxas, o períneo, as sardas e os nevos. (AZULAY e 

AZULAY, 2000). 

O número de manchas hiperpigmentadas pode variar de uma única lesão de várias manchas 

localizadas geralmente simetricamente na face e, ocasionalmente no nariz, testa, queixo e 

pescoço, iminências malares, lábio superior (simulando um bigode). As manchas são 

serrilhadas, bordas irregulares, e geográficas. De acordo com a distribuição das manchas, são 

reconhecidos três padrões clínicos de melasma segundo Nicolaideu e Katsambas (2014): 

- Padrão centrofacial – é o padrão mais comum. Envolve a área da testa, bochechas, lábio 

superior e queixo (FIG.3); 

- Padrão malar – acomete as regiões malares das bochechas e do nariz (FIG.4); 

- Padrão mandibular – este padrão envolve o ramo mandibular e afeta de 9%  a 16% dos 

casos. 

     

                                    
                                           Fonte: Habif (2012) 

Figura 3: Melasma na face, testa, lábio superior e queixo 

 

 

 
 Fonte: Habif (2012) 
 Figura 4: Melasma nas iminências malares 
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Fonte: Habif (2012) 
Figura 5: Melasma nas no lábio superior 

 

 

Na área dermatológica cosmética, a lâmpada de Wood´s pode ser utilizada como método de 

diagnostico nas desordens de pigmentação (HABIF, 2012). Dentre outras utilidade, destacam-

se fazer a distinção entre tecidos sãos e doentes, identificar culturas de bactérias, identificar e 

localizar pigmentos (SEELIG et al., 2012). 

Assim, tem-se que o melasma pode ser classificado em 4 tipos histológicos, utilizando-se a 

lâmpada de Wood´s, que faz uso da radiação ultravioleta A (R-UVA) (NEUMANN, 2011; 

NICOLAIDOU e KATSAMBAS, 2014): 

- No tipo epidérmico, a pigmentação é intensificada diante da lâmpada de Wood´s. Há um 

aumento do contraste da cor e caracteriza-se histologicamente pelo aumento do número de 

melanócitos e aumento do depósito de melanina nas camadas basais dos queratinócitos. 

Apenas alguns melanófagos dispersos podem ser observados na derme papilar. 

- No tipo dérmico: a pigmentação não é aumentada em análise com a lâmpada de Wood´s. 

Muitos melanófagos estão em toda a derme (NICOLAIDOU e KATSAMBAS, 2014); 

Macrofágos com melanina em uma localização perivascular encontrados na derme superficial 

e mesoderme (HABIF, 2012). Este tipo não é acentuado em contato com a luz de Wood´s e 

não responde bem ao tratamento (STEINER et al., 2011). 

- No tipo misto, sob a lâmpada de Wood´s, a pigmentação fica mais evidente apenas em 

algumas áreas, enquanto em outras não há nenhuma mudança. A melanina é aumentada na 

epiderme, e existem muitos melanófagos dérmicos. 

- Tipo indeterminado. Aqui há deposição de melanina encontrada na derme (HABIF, 2012). A 

lâmpada de Wood´s não traz nenhum beneficio em indivíduos com pele tipo VI 

(NICOLAIDOU e KATSAMBAS, 2014). 

 

Na realização do diagnostico conta-se com a observação do quadro clinico, sendo os exames 

laboratoriais dispensados. Não há qualquer tipo de sintoma ou acometimento de mucosas 

relacionado com a doença. (NEUMANN, 2011). 

Salienta-se que o melasma não deve ser visto apenas como um distúrbio orgânico, porém o 

paciente precisa ser avaliado na sua totalidade, levando-se em consideração a exposição solar, 

a história genética, o uso de terapias hormonais, as comorbidades, o impacto que a doença 
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pode ter na sua vida social (MATOS e CAVALCANTI, 2009). 

Um fato bem documentado na literatura, é que o melasma tem um profundo impacto na 

qualidade de vida de seu portador (PURIM e AVELAR, 2012; IKINO, 2012). 

 

4. Tratamentos 

 

Segundo Steiner et al. (2009) e Steiner et al. (2011), o tratamento do melasma tem como 

principal objetivo o clareamento das lesões e a prevenção e redução das áreas afetadas, com o 

menor efeito colateral possível. 

O tratamento do melasma é geralmente insatisfatório, pela grande recorrência das lesões e 

pela ausência de uma alternativa de clareamento definitivo. Estudos clínicos controlados 

indicam a fotoproteção e uso de clareadores como as medidas de primeira linha no seu 

tratamento (MIOT et al., 2009). 

Alguns princípios ativos despigmentantes são destinados à clarear a pele e manchas 

pigmentadas, a ação desses princípios ocorre de diferentes mecanismos de ação, que estão 

ligados à interferência na produção de melanina ou transferência da mesma. Podem atuar 

inibindo a formação da melanina, no transporte de grânulos, alterando quimicamente a 

melanina, poder atuar inibindo a biossíntese de tirosina e podem destruir alguns melanócittos, 

além de inibir a formação de melanossomas (SAMPAIO e RIVITTI, 2007). 

 

4.1 Peelings 

 

Segundo Magalhães et al. (2011), os peelings químicos fazem parte do arsenal terapêutico, 

sendo o de ácido retinóico boa opção nas concentrações de 1-10%. Vários mecanismos de 

ação relacionados ao ácido retinóico são descritos: dispersão dos grânulos do pigmento nos 

queratinócitos, interferência na transferência dos melanossomos e aceleração do turnover 

celular, aumentando a perda do pigmento. 

Também conhecido como vitamina A ácida ou ainda com tretinoína, o ácido retinóico é uma 

substância lipossolúvel que necessita da presença de uma proteína específica (CRABP) para 

ser transportado, cujos níveis são maiores na epiderme do que na derme. 

Sharad (2013) descreveu a utilização do ácido glicólico como uma eficaz terapia no 

tratamento do melasma. O ácido glicólico é o principal alfa-hidroxiádico utilizado como 

agente esfoliante do melasma. Peeling de ácido glicólico pode ser um útil adjuvante para o 

tratamento tópico, especialmente após o pré-tratamento de um paciente com hidroquinona, 

para minimizar o risco para a pós-procedimento hiperpigmentação. É ácido simples, barato, e 

não tem tempo de inatividade. A profundidade de ação do ácido glicólico depende da 

concentração  utilizada, do número de camadas aplicadas e o tempo para o qual ele é aplicado. 

Assim, ele pode ser utilizado para melasma superficial ou até mesmo para melasma com 

profundidade média. 

De acordo com Icoletti et al. (2002), o ácido kójico é um metabólito fúngico obtido através da 

fermentação do arroz pelas espécies Aspergillus orizae, Flavus tamorii e outras bactérias 

Aspergillus esporulantes. É um despigmentante potente e não citotóxico uma vez que age 

inibindo a tirosinase através da quelação do íon cobre nos sítios ativos da enzima suprimindo 

a tautomerização do dopacromo 5-6-dihidroxiindol-2-ácido carboxílico bem como inibe a 

conversão da o-quinonas, norepinefrina e dopamina para a forma correspondente de melanina. 
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4.2 Microdermoabrasão 

 

A microdermoabrasão é um tipo de esfoliação mecânica e foi inventada na Europa. O 

aparelho de microdermoabrasão possui um vácuo eletrônico e a abrasão é obtida pulverizando 

microcristais de dióxido de alumínio, na superfície da pele. Os equipamentos de 

microdermoabrasão consistem em motores internos, mangueira, filtros e caneta aplicadora. As 

mangueiras e caneta aplicadora precisam estar secas para que os cristais possam fluir 

perfeitamente (STANDARD, 2011). 

Guirro e Guirro (2002) explicam que os vários níveis de abrasão envolvem diferentes 

profundidades da pele e, consequentemente, diferentes respostas: 

- Nível 1 – superficial, atinge apenas a epiderme, ocasionando um eritema. 

- Nível 2 – intermediário, atinge a epiderme e parte da derme, ocasionando uma hiperemia e 

edema. 

- Nível 3 – profundo, atinge todas as camadas da derme, ocasionando um sangramento 

associado a outros sinais. 

Segundo Vanzin e Camargo (2011), a microdermoabrasão pode ser empregada para suavizar 

as seguintes condições: danos causados pelo sol, pigmentação, comedões abertos e fechados, 

linhas de expressão e rugas, poros dilatados e pele espessa. 

 

  
Fonte: https://tambaquiurbano.com/images/image/dephilaserpeeling.jpg  

Figura 3: Procedimento de Microdermoabrasão  

 

4.3 Lasers e Luz Pulsada 

 

Nas últimas décadas, têm-se empregado os laser e a luz intensa pulsada (LIP) no tratamento 

de distúrbios pigmentares, como melasma, efélides, nevos melanocíticos e outros. No 

tratamento das lesões pigmentares, os lasers mais utilizados são os que atuam no modo Q-

switch (rubi-694nm, Alexandrita -755, Nd:YAG – 1.064 E 532 NM), que podem induzir tanto 

reações fototérmicas quanto fotomecânicas. Destacam-se, ainda os lasers de CO², o laser 

erbium:YAG e os lasers de corantes pulsados. Já a LIP pode ser utilizada com relativa 

segurança. Seus efeitos terapêuticos são também bastante pobres e deve ser associada a 
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terapêuticas tópicas convencionais, como ácido retinóico, hidroquinona e costicosteroides, 

além de uma reeducação global do paciente no sentido da utilização de filtros solares de 

amplo espectro e com elevados fatores de proteção solar (MATOS e CAVALCANTI, 2009). 

Segundo Rodrigues e Guedes (2009), qualquer laser que produz luz ultravioleta, visível ou 

infravermelha, pode remover pigmentos cutâneos em algum grau. É importante observar que 

o objetivo do tratamento é a remoção de pigmentação indesejada, com preservação do 

pigmento cutâneo. A remoção do pigmento epidérmico é mais fácil devido àm sua 

proximidade com a superfície, e a dos pigmentos dérmicos é mais difícil devido à sua 

profundidade, podendo resultar em cicatrizes inestéticas, dano vascular, hipo ou 

hiperpigmentação. O estímulo à melanogênese após o tratamento pode piorar o quadro inicial, 

principalmente no melasma e nas hiperpigmentações pós-inflamatórias, que tendem a recorrer 

com qualquer tratamento a lase, o que contraindica a sua utilização. 

Belotti e Barcelos (2009) relataram que os lasers fracionados não ablativos são aqueles que 

emitem grande quantidade de energia, que penetra a pele, poupando a epiderme e melhorando 

a qualidade da pele. Os efeitos imediatos são eritema e edema, que melhoram após algumas 

horas. Os aparelhos mais utilizados são o Fraxel e o Starlux ponteira 1.540nm. Os autores 

indicaram o laser fracionado, Fraxel SR1500 para o tratamento do melasma, salientando que 

este deve ser administrado em intervalos entre 2 a 4 semanas, em séries de quatro a seis 

sessões, e em media 20% da superfície da pele em cada sessão. A baixa incidência de 

complicações, incluindo hiper e hipopigmentaçao e cicatrizes permite o uso desta tecnologia 

em todos os tipos de pele e em todas as áreas do corpo, como colo e pescoço. 

 

5. Metodologia 

 

Realizou-se uma revisão bibliográfica de artigos e livros, cujos assuntos/temas fossem 

melasma e tratamentos dermatológicos. 

Para a referida busca, utilizou-se os seguintes descritores no idioma português: Melasma, 

Tratamento, Ácido Kójico; e no idioma inglês: Melasma, Treatment. 

Os critérios utilizados para seleção dos artigos foram: idiomas português e inglês; artigo 

completo; sem um limite temporal. 

 

6. Resultados e Discussão 

 

O melasma é uma condição clínica comum, adquirida, caracterizada por hiperpigmentação 

macular progressiva e simétrica, localizada em áreas fotoexpostas (MOREIRA et al., 2010). 

A intensidade da pigmentação pode variar, podendo ser discreta, quase imperceptível ou 

muito acentuada (SAMPAIO e RIVITTI, 2007). 

O uso da lâmpada de Wood´s antes de iniciar o tratamento ajuda na classificação do melasma 

em epidérmico, dérmico, misto e indefinido (MATOS e CAVALCANTI, 2009). Quando o 

deposito de melanina estiver localizado na epiderme, é considerado melasma epidérmico; 

dérmico, quando se encontra na derme e no interior de melanófagos; e misto. 

O objetido do tratamento é reduzir a síntese de melanina, inibir a formação de melanossomas 

e promover a sua degradação. (MOREIRA et al., 2010) 

As contraindicações e efeitos adversos dos peelings mais citados por Mêne et al. (2014) foram 

cicatrizes recentes, período pós-operatório imediato de peelings profundos, lesões ativas de 

Hesper Zoster. As contraindicações relativas são as condições clinicas da pele altamente 

sensível, peles com presença de eritemas. 

O ácido kójico é uma substância produzida por um cogumelo japonês chamado Koji, que 

também é utilizado na fermentação do arroz. A vantagem dele está na suavidade de ação 
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sobre a pele, pois não causa irritação nem fotossensibilização no usuário, o que possibilita seu 

uso durante o dia. Além disso, o ácido kójico não oxida como muitos clareadores cutâneos e 

pode ser associado ao acido glicólico. 

Além de seu efeito despigmentante, o ácido kójico também atua como antisséptico, 

impedindo a proliferação de fungos e bactérias na pele. Também tem ação anti-oxidante, 

prevenindo o envelhecimento cutâneo. 

O ácido kójico age inibindo a formação da melanina. Ele quela os íons cobre e bloqueia a 

ação da tirosinase, acabando com as manchas. Tem alto potencial sensibilizante e pode causar 

dermatite de contato. 

A vantagem do ácido kójico está na suavidade de ação sobre a pele uma vez que não causa 

irritação no usuário. Porém, mesmo sendo facilmente incorporado em formulações devido a 

sua hidrossolubilidade, o ácido kójico apresenta instabilidade de coloração tornando-se 

gradativamente amarelo ou marrom pela quelação com íons metálicos ou sua oxidação 

quando submetido a altas temperaturas na presença de oxigênio. Este problema é facilmente 

evitado com a adição de um quelante ou antioxidante à formulação e a sua manutenção em pH 

entre 3-5. 

Tem como ação terapêutica ser um despigmentante, de fórmula molecular C6H6O4, e nome 

químico: 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-g-pyrone. 

Ele é útil em pacientes que não toleram a hidroquinona e ele pode ser combinado com um 

corticosteroide tópico para reduzir a irritação. 

É indicado de 1% a 3% em cremes e emulsões fluidas não iônicas, géis, géis-cremes e loções 

aquosas. Para a eficácia do tratamento é necessária que a pele se encontre limpa e hidratada, 

para uma boa ação do despigmentante. Em caso de pele irritada ou inflamada, não se deve 

aplicar o despigmentante. 

É possível observar o efeito do ácido kójico, após duas a quatro semanas de uso continuo, mas 

pode demorar mais em indivíduos com pele oleosa ou muito espessa. Os resultados vão 

melhorando à medida que se continua a aplicação por até 6 meses. 

 

7. Conclusão 

 

O melasma afeta todos os tipos de pele e possui no seu quadro etiológico predisposição 

genética, exposição solar, e fatores hormonais. 

As terapias combinadas e associações medicamentosas tendem a ser mais eficazes no 

tratamento do melasma. 

Devido a sua natureza recorrente e refrataria, o melasma ainda não tem um tratamento 

especifico, e os profissionais buscam agregar tratamentos para um melhor resultado, com 

menor número de efeitos adversos. 

Dentre os despigmentantes mais utilizados no tratamento do melasma, apesar de pouco 

conhecido, o ácido kójico é um dos mais eficientes do mercado, tendo excelentes resultados, 

pois não causa irritação e nem fotossensibilização ao usuário. Possui a vantagem de poder ser 

utilizado durante o dia, e além disso também pode ser associado com outros agentes 

despigmentantes. 

É necessário o uso de fotoprotetores e a restrição a exposição solar, pois a mesma também é 

retratada como fator de causa do melasma. 

Assim, deve-se orientar o paciente a incluir o uso de fotoproteção diariamente. 

Com este estudo, conclui-se que o uso do ácido kójico no tratamento do melasma, é um dos 

tratamentos que apresentam melhores resultados e menos efeitos adversos, devido as suas 

associatividades com outros despigmentantes, e suas benéficas efetividades, além de sua 

ausência de citotoxidade. 
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