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RESUMO 
 

BAGATIN, J. T. Eficácia clínica dos tratamentos oral e tópico do extrato de 
oliva no controle do melasma. 2018. 73 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2018. 
 

O melasma é uma das desordens pigmentativas da pele adquiridas mais comuns 
que afetam a face da mulher adulta e pode causar comprometimento significativo 
da qualidade de vida psicossocial. Apesar da grande demanda terapêutica, o 
tratamento do melasma continua sendo desafiador com resultados 
inconsistentes, constantes recidivas e frequentes relatos de efeitos 
adversos. Assim, substâncias ativas alternativas para o controle do melasma são 
de grande interesse para a área clínica. Considerando que o extrato de oliva com 
concentração padronizada de hidroxitirosol apresenta propriedades 
antioxidantes, anti-inflamatórias e potencial ação despigmentante por inibição da 
tirosinase, a enzima central envolvida na melanogênese, o mesmo apresenta 
grande potencial para o controle do melasma. Técnicas não invasivas de 
biofísica e de análise de imagem da pele, como a microscopia confocal de 
reflectância, são ferramentas fundamentais para a avaliação objetiva da eficácia 
de tratamentos em estudos clínicos e caracterização do melasma. Nesse 
contexto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a eficácia do uso oral e/ou 
tópico do extrato de oliva padronizado em hidroxitirosol no controle do melasma 
por técnicas de biofísica e análise de imagem da pele. Para isso, um estudo 
clínico randomizado, duplo-cego e placebo controle foi realizado a partir da 
inclusão de 56 participantes entre 30 e 50 anos, fototipo III ou IV e melasma na 
região malar. As participantes foram randomizadas em quatro grupos (n=14): 
controle, tópico, oral e tópico e oral e receberam o tratamento diário contendo o 
extrato de oliva ou o placebo/veículo por 90 dias. A caracterização das estruturas 
morfológicas do melasma foi realizada com o microscópio confocal de 
reflectância. A avaliação objetiva do melasma para verificar a eficácia dos 
tratamentos foi realizada mensalmente por técnicas de biofísica como as 
medidas de luminosidade, melanina e eritema, que foram complementadas pelo 
índice de severidade e área do melasma modificado (mMASI). Os resultados 
obtidos apresentaram grande variabilidade intrínseca. Ainda, apesar de 
observada maior redução da pigmentação do melasma no grupo que recebeu 
o tratamento oral, quando comparado aos outros grupos, incluindo o grupo 
controle, nenhuma diferença significativa nos seguimentos avaliados foi 
observada. Por fim, o extrato de oliva padronizado em hidroxitirosol não é eficaz 
para o controle do melasma nas concentrações usadas no estudo.  
 

Palavras-chave: melasma, estudo clínico, extrato de oliva, hidroxitirosol 
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ABSTRACT 
 

BAGATIN, J. T. Clinical efficacy of olive extract oral and topical treatment in 
melasma control. 2018. 73 f. Dissertation (Master). Faculty of Pharmaceutical 
Sciences of Ribeirão Preto – University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 
 
Melasma is one of the most common hyperpigmentation disorder that affects 
the face of adult women and can cause significant psychosocial life quality 
impairment. Despite great therapeutical demand, melasma treatment remains 
challenging with unpredictable results, relapses and frequent adverse effects. 
Therefore, alternative active substances for melasma control is of great interest 
for clinical area. This way, olive extract containing standardized concentration of 
hydroxytyrosol presents antioxidant effect and potential depigmenting action by 
tyrosinase inhibition, the main enzyme involved in melanogenesis. Non-invasive 
biophysical techniques and image analysis, as confocal reflectance microscopy, 
are indispensable tools to evaluate the treatment efficacy in clinical trials and 
melasma characterization. This way, the objective of the present study was to 
evaluate the clinical efficacy of an oral and/or topical treatment based on an 
olive extract titrated in hydroxytyrosol for melasma control using biophysical and 
skin imaging techniques. For this, a randomized, double-blinded and placebo-
controlled clinical trial was conducted by the inclusion 56 women aged 30-50 
years, phototype III and IV and melasma. The participants were randomized in 
four groups (n=14): control, oral or topical - and received daily treatment 
containing hydroxytyrosol or placebo for 90 days. Efficacy evaluation were 
performed once a month by biophysical techniques for lightness, melanin and 
erythema quantification and complemented by the modified melasma area and 
severity index (mMASI). Results presented great intrinsic melasma variability. 
Furthermore, depite reduced pigmentation observed in melasma for the oral 
group compared to the other treatment groups, including the control group, no 
significant difference was observed at the evaluations. In conclusion, the oral 
use of olive extract containing hydroxytyrosol was not efficient for melasma 
control at the studied concentrations. 
  
 
Key words: melasma, clinical study, olive extract, hydroxytyrosol 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Entre as principais alterações pigmentares, o melasma é uma hiperpigmentação 

adquirida das mais comuns que afetam a face, com potencial para causar grande 

desconforto psicológico e impactar adversamente a qualidade de vida dos afetados 

(IKINO et al., 2015).  

Ainda, as desordens de pigmentação são uma das principais queixas em 

consultórios dermatológicos no Brasil (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DERMATOLOGIA, 2006; LUPI et al., 2010), representando uma grande importância 

para a pesquisa de dermocosméticos.  

Apesar da grande demanda terapêutica, o tratamento do melasma continua sendo 

desafiador com resultados inconsistentes, constantes recidivas e frequentes relatos de 

efeitos adversos (PASSERON & PICARDO, 2018). 

Ainda que a etiologia do melasma seja multifatorial, a inibição da melanogênese 

hiperativada ainda é o principal alvo para o controle da hiperpigmentação. Assim, 

inibidores da tirosinase provenientes de fontes sintéticas e naturais são de grande interesse 

(KHAN, 2012; LEE, BAEK & NAM, 2016).  

Nesse contexto, o extrato de oliva com concentração padronizada de hidroxitirosol 

em formulações de uso tópico e oral apresenta potencial para auxiliar no tratamento do 

melasma por inibir a tirosinase e ainda apresentar alta atividade antioxidante e anti-

inflamatória (ZWANE et al., 2012; PARK & KIM, 2017). 

Considerando que não há estudos clínicos que avaliem a associação de 

tratamentos tópico e/ou oral com o extrato de oliva padronizado em hidroxitirosol para o 

controle do melasma, estudos de eficácia com protocolo clínico bem delineado usando 

técnicas avançadas de biofísica e análise de imagem da pele são de grande importância 

para a comprovação científica dos reais benefícios na pele de tratamentos tópicos e orais, 

bem como a associação desses.  
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2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. Melasma 
 
2.1.1. Definição e apresentação clínica 

 

O melasma é uma disfunção adquirida e crônica da melanogênese, resultando em 

hiperpigmentação da pele caracterizada por máculas e manchas hipercrômicas marrons 

com bordas irregulares que ocorrem predominantemente na face, mas pode se manifestar 

na região do colo e braços (CESTARI, PERUZZO & GIONGO, 2017). 

A palavra melasma tem origem grega, a qual “melas” significa preto, remetendo 

a sua cor escura que varia do marrom ao cinza azulado. O termo cloasma, derivado do 

grego “cloazein”, também se refere à esta dermatose e ainda é utilizado na literatura 

médica, apesar de seu significado ser esverdeado. As primeiras descrições da doença são 

reconhecidas desde os relatos de Hipócrates (470-360 A.C.), que referiam sua piora após 

exposição solar, calor do fogo e inflamações da pele (HANDEL, MIOT & MIOT, 2014). 

A classificação do melasma de acordo com a disposição facial é dividida em três 

padrões clínicos: centro-facial, malar e mandibular. O centro-facial é o mais comum, e 

abrange lesões no nariz, fronte, supra labial, mento e malar. O padrão malar descreve 

lesões presentes no nariz e malar, enquanto o mandibular apenas a região que abrange a 

mandíbula (HANDEL, MIOT & MIOT, 2015). 

O melasma é uma das mais comuns hiperpigmentações adquiridas e ocorre em 

todos os grupos étnicos, com incidência que varia de acordo com a composição étnica e 

intensidade da radiação solar da região, sendo mais comum em regiões tropicais e com 

fenótipos de fototipos mais altos como nas populações Latinos Americanas, Hispânicas, 

Asiáticas, Africanas Mediterrâneas e do Oriente Médio (HANDEL et al., 2014). 

A grande miscigenação da população brasileira e o clima tropical favorecem o 

desenvolvimento da doença. Considerando a vasta extensão territorial e a composição 

étnica de diferentes regiões no Brasil, estima-se que de 15 a 35% das mulheres adultas 

brasileiras sejam afetadas pelo melasma (ISHY et al., 2014).  

O melasma é mais frequente em fototipos intermediários de III a V na escala de 

Fitzpatrick (1988) (ORTONNE et al., 2009). No Brasil, os fototipos III e IV são os de 

maior frequência de acordo com um estudo multicêntrico envolvendo 953 voluntários, 

além disso é mais prevalente em mulheres (97,5%) (HEXSEL et al., 2014). Mesmo em 

outros países, a predominância da manifestação desta disfunção é feminina, estima-se que 
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a proporção de homens com melasma seja cerca de 10% dos casos (SARKAR & JAIN, 

2010; HEXSEL et al., 2014). 

Indivíduos com fototipos mais claros (II e III) tendem a desenvolver a doença 

mais cedo que os fototipos mais escuros (IV e V), sendo que fototipos extremos 

apresentam raros casos, já que os indivíduos de fototipo I não produzem pigmentação 

adicional e os de fototipo VI já atingiram a máxima eficiência pigmentar (HEXSEL et al., 

2014). 

É bem consolidado que mulheres em idade reprodutiva (menacme) entre 20 e 35 

anos sejam as mais afetadas, com prevalência decrescente após a menopausa, o que indica 

a influência hormonal com o desenvolvimento da doença (TAMEGA et al., 2013; 

HEXSEL et al, 2014).  

 A região zigomática (malar) do rosto é a mais afetada pelo melasma, seguida pela 

labial superior e frontal (TAMEGA et al., 2013; HEXSEL et al. 2014; HANDEL et al., 

2014). 

 

2.1.2. Impacto social  
 

 A distribuição de pigmentação do rosto, envolvendo melanina e hemoglobina 

(eritema), influenciam diretamente a percepção de idade, atratividade e saúde, sendo que 

a homogeneidade de coloração da pele é diretamente proporcional ao aspecto positivo 

destes parâmetros. A distribuição de melanina é o principal parâmetro de coloração para 

a percepção de idade em mulheres, já que o fotoenvelhecimento proporciona uma 

concentração localizada e heterogênea de melanina na pele (MATTS et al., 2007). 

Assim, o melasma representa uma dermatose que apesar de ser assintomática, 

apresenta característica estética negativa associada a um acometimento na qualidade de 

vida, principalmente no âmbito psicossocial (CESTARI et al., 2006; IKINO et al. 2015). 

De acordo com o MelasQoL (Melasma Quality of Life Scale), questionário 

desenvolvido exclusivamente para avaliação da qualidade de vida de indivíduos afetados 

pelo melasma, e outros estudos realizados e validados em outros países, os parâmetros 

mais evidentes que afetam a qualidade de vida dos afetados com melasma seriam a 

aparência da pele, frustração e constrangimento com a condição da pele, além do 

sentimento de não atratividade (CESTARI et al. 2006; MISERY et al. 2010; HARUMI 

& GOH, 2016; IKINO et al. 2015). 
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Consequentemente, o impacto psicológico estético do melasma e a sua alta 

incidência populacional, como uma das mais comuns discromias que afetam a face, levam 

a uma intensa busca por tratamentos dermatológicos e cosméticos (IKINO et al., 2015; 

PASSERON & PICARDO, 2018).  

Uma pesquisa envolvendo diversos estados brasileiros em 2010 revelou que 

desordens pigmentares são a principal causa das buscas por atendimento dermatológico 

em 30% dos casos avaliados para mulheres (LUPI et al. 2010).  

A Sociedade Brasileira de Dermatologia também verificou que as melanodermias 

representam o terceiro maior grupo de diagnósticos realizados em consultas 

dermatológicas no Brasil em 2006, entre os 57 mil diagnósticos analisados (SBD, 2006). 

 Portanto, pela alta incidência no Brasil e grande comprometimento psicológico do 

melasma, este apresenta alta demanda por tratamentos eficazes e seguros. 

 

2.1.3. Etiologia  
 

A causa exata do melasma ainda não foi estabelecida, porém tem origem 

multifatorial, sendo que os fatores de risco envolvidos isoladamente não representam 

grande influência no desenvolvimento da doença (ORTONNE et al., 2009). 

Os fatores mais associados ao risco da patogênese são: histórico familiar, radiação 

ultravioleta e terapias e alterações hormonais. Outros menos frequentes incluem: 

disfunção da tireóide, ansiedade e depressão, uso de medicamentos fototóxicos (ex. 

medicamentos anticonvulsionantes) e uso de cosméticos (ORTONNE et al., 2009; 

TAMEGA et al., 2013; HEXSEL et al. 2014; HANDEL et al., 2014). 

O histórico familiar está presente em cerca de metade dos casos de melasma, 

principalmente naqueles de fototipos mais altos, o que sugere que o componente 

hereditário genético é um fator de risco importante (ORTONNE et al. 2009; HEXSEL et 

al. 2014; HANDEL et al., 2014).  

O envolvimento hormonal com o desenvolvimento do melasma ainda não é bem 

definido. Há grande evidência que a presença majoritária do melasma em mulheres em 

idade fértil e seu decréscimo após a menopausa é o principal indicador da influência da 

progesterona e estrogênio na exacerbação da melanogênese (CESTARI, PERUZZO & 

GIONGO, 2017).   

Muito associado à gravidez em mulheres, sendo até já sido chamado como 

“mascaras da gravidez”, o desenvolvimento do melasma durante a gestação ocorre com 
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menor frequência comparado ao período após o parto, que tem incidência variável 

dependendo da região, estando frequentemente entre um dos principais fatores subjetivos 

associados ao melasma (ORTONNE, 2009; TAMEGA et al., 2013; HEXSEL et al. 2014).  

Ainda assim, o uso de contraceptivos orais está associado ao risco da 

melanodermia, já que cerca de 25% das mulheres apresentaram os primeiros sinais do 

melasma no decorrer da terapia contraceptiva. Porém, o uso contínuo deste não é 

associado a uma piora no quadro da hiperpigmentação, assim como a interrupção do uso 

não melhora a discromia (ORTONNE et al. 2009; HEXSEL et al., 2014). 

Por outro lado, há hipótese que o envolvimento hormonal no melasma, apesar de 

ser presente, não é muito relevante em relação a este ser uma desordem decorrente do 

fotoenvelhecimento, pois em alguns lugares há alta incidência de melasma nos homens e 

ainda cerca de 10% dos casos de melasma ocorrem após a menopausa (PASSERON & 

PICARDO, 2018).  

 De fato, o fator mais relevante que desencadeia o melasma é a exposição solar. 

Afinal, o aumento da atividade melanogênica após radiação ultravioleta ocorre por 

diversas vias e é um mecanismo homeostático para a proteção epitelial (LEE, 2015). 

Ainda assim, o envolvimento da exposição solar com a patogênese fica evidente 

ao verificar que este só ocorre em áreas do corpo expostas ao sol, de ter maior incidência 

nas populações em regiões com maior índice ultravioleta e que uma maior exposição 

solar, como ocorre durante o verão, piora o quadro hiperpigmentativo progressivamente 

(DURAES, FONSECA & ISSA, 2016).  

Além disso, vários estudos apontam que os participantes de pesquisas sobre 

melasma associam a exposição solar como fator subjetivo para o desenvolvimento da 

doença (TAMEGA et al., 2013; HEXSEL et al. 2014).  

Estresse e depressão também estão associados ao advento do melasma por estarem 

associados a maiores níveis de cortisol e produção de melanocortina, que exercem 

atividade melanogênica (HANDEL et al. 2014). 

O uso de cosméticos na manifestação do melasma está associado somente com o 

evento de dermatite cosmética, o que indica um envolvimento inflamatório (CESTARI, 

PERUZZO & GIONGO, 2017). 

 

2.1.4. Pigmentação cutânea e melanogênese  
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A pele é a principal barreira pela qual o corpo mantem a homeostase frente ao 

meio externo, mantendo a integridade física contra agentes externos, como a radiação 

solar. Assim, esta depende dos melanócitos para prover fotoproteção por meio da síntese 

de melanina (LIN & FISHER, 2007). 

A estrutura da pele consiste em duas camadas: a epiderme e a derme. A epiderme 

é a camada mais externa do tegumento, constituída pelo epitélio estratificado 

pavimentoso queratinizado, um tecido avascular composto por queratinócitos em 

diferentes estados de maturação que se distinguem em estratos córneo, granuloso, 

espinhoso e basal (HABIF, 2015). A derme, que fica sobre o tecido subcutâneo 

(hipodérmico), é vascularizada e se divide em derme papilar e reticular (RIBEIRO, LEAL 

& JEUNON, 2017).  

Além da extensa estratificação de queratinócitos, na camada basal da epiderme 

encontramos os melanócitos: células especializadas na síntese de melanina, um pigmento 

responsável pela coloração da pele e proteção contra a radiação solar.  

A síntese de melanina, denominada melanogênese, ocorre nos melanócitos por via 

de sua organela intracitoplasmática: os melanossomas. Estes são distribuídos dos 

melanócitos por seus dendritos citoplasmáticos para um grupo de queratinócitos 

adjacentes e assim promover seu efeito fotoprotetor (NATARAJAN et al., 2014). 

 

Figura 1. Epiderme estratificada com representação de um melanócito e seus dendritos sobre 
os queratinócitos. 

 

Fonte: adaptado de NATARANJAN et al., 2014. 

 

A quantidade de melanócitos disposta pela camada basal é relativamente 

constante, mesmo em indivíduos de diferentes cores de pele. A diversidade desta está 

Estrato basal 

Estrato granuloso 

Estrato espinhoso 

Estrato córneo 
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relacionada com a proporção dos diferentes tipos de melanina contidos nos 

melanossomas, os quais variam em tamanho e estágio de maturação (LIN & FISHER, 

2007).  

Há dois tipos de melanina sintetizadas nos melanossomas: a eumelanina e a 

feomelanina. A eumelanina apresenta cor que varia do marrom escuro ao preto, é 

predominante em indivíduos de fototipos mais altos e está contida em melanossomas 

maiores, em estágios de maturação mais avançados. A feomelanina, de cor que varia do 

amarelo ao vermelho, são prevalentes em indivíduos de fototipos mais claros, e estão 

contidas em melanossomas menores e em estados de maturação iniciais.  

Indivíduos com a pele clara, que possuem predominância na proporção de 

feomelanina são mais suscetíveis aos efeitos negativos da radiação solar, pois esta é 

fotoinstável e leva à formação de intenso estresse oxidativo nas células. Já indivíduos de 

fototipos mais altos, com prevalência de eumelanina, tem grande eficiência na 

fotoproteção pois esta apresenta alta estabilidade química sob exposição solar (LAND & 

RIDLEY, 2000). 

Ambas melaninas derivam da L-tirosina ou L-hidroxifenilalanina (L-DOPA), que 

são hidroxiladas em dopaquinona pela enzima que catalisa as principais reações da 

melanogênese, a tirosinase. Então, as melaninas progridem por vias distintas por uma 

sequência de reações oxidativas e redutivas, sendo que a feomelanina sofre conjugação 

com cisteína ou glutationa (NATARAJAN et al., 2014). 
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Figura 2. Representação das vias reativas da melanogênese dos dois tipos de melanina 
(eumelanina e feomelanina) com suas principais enzimas envolvidas (cinza): tirosinase, proteína 
2 relacionada à tirosinase (TRP-2) e proteína 1 relacionada à tirosinase (TRP-1)  

 

Fonte: Adaptado de LEE, BAEK & NAM, 2015. 

 É bem estabelecido que a radiação solar é um dos principais fatores de estímulo 

ao aumento da síntese de melanina como um mecanismo homeostático para a proteção 

do epitélio pois até pequenas doses de radiação ultravioleta pode causar danos no DNA  

(LIN & FISHER, 2007).  

A ativação prolongada da melanogênese induzida por uma extensa exposição solar 

tem consequências prejudiciais por envolver reações pró-oxidativas de alta intensidade 

energética. Também apresenta potencial genotóxico cumulativo às células epiteliais, além 

de ativar uma cascata inflamatória principalmente mediada pelo estresse oxidativo e 

formação de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (NATARAJAN et al., 2014).  

A proteção epitelial pela melanogênese ocorre de modo direto através da 

mobilização dos melanócitos e de modo indireto pela mediação dos queratinócitos na 

produção de fatores melanogênicos, como a secreção de interleucina-1, endotelina-1, 

sintase induzida de oxido-nítrico (iNOS) e o hormônio estimulante de alfa-melanócitos 

(α-MSH), e de fibroblastos pela secreção de outros fatores pró-melanogênicos como o 

fator de célula-tronco (stem cell fator – SCF) (PARK & KIM, 2017). 

A característica macro e microscópica mais evidente do melasma é a grande 

deposição de melanina na pele lesional, onde está localizada a hiperpigmentação. Os 

melanócitos são os principais responsáveis pelo aumento da pigmentação epidérmica. 

Histologicamente não há aumento em quantidade dos melanócitos, porém estes se tornam 
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hiperativos, hipertrofiados, mais pigmentados, com dendritos mais proeminentes e 

contendo mais melanossomas do que na região perilesional normal. Assim como os 

queratinócitos basais que também se apresentam maiores, com formato irregular, 

hiperpigmentados e cromatina heterogênea (KANG e ORTONNE, 2010; BRIANEZI et 

al., 2014). 

Além do característico aumento do conteúdo de melanina na epiderme, o melasma 

apresenta padrões histológicos característicos de pele fotoenvelhecida: frequente 

presença de elastose solar (KANG et al., 2007), aumento do número de mastócitos, maior 

atividade de glândulas sebáceas (HERNANDEZ-BARRERA et al., 2008), aumento na 

vascularização (NA et al., 2013) e rompimento da membrana basal, que leva à presença 

de melanócitos em pêndulo e na derme (TORRES-ALVAREZ et al., 2011), evidenciando 

o papel da radiação solar nessa patologia  (KWON & PARK, 2016; PASSERON & 

PICARDO, 2018). 

Além da avaliação clínica, a técnica avançada de microscopia confocal de 

reflectância possibilita avaliar características histopatológicas do melasma em resolução 

próxima à da histológica como: queratinócitos hiperpigmentados, presença de células 

dendríticas hiperativadas na camada basal, elastose solar e melanófagos na camada 

dérmica ou na junção dermo-epidérmica (KANG, 2010; CHUAH & THNG, 2017). 

Muitos outros mecanismos de sinalização podem estar envolvidos no estímulo da 

tirosinase e da melanogênese (LEE, 2015; PASSERON & PICARDO, 2018). 

Uma análise transcricional feita nas lesões melanocíticas no melasma em 

comparação com a pele não-lesional adjacente enfatizou a complexidade dessa desordem 

ao revelar que quase 300 genes estão significativamente alterados, incluindo genes do 

processo biosintético de melanina, de lipídeos e inflamatórios (KANG et al., 2011; LEE 

et al., 2015). 

Portanto, a fisiopatologia do melasma é complexa e heterogênea, envolvendo 

vários mecanismos não restritos aos melanócitos, sendo que os queratinócitos, 

mastócitos, sebócitos e componentes dérmicos (fibroblastos), entre outros, estão 

envolvidos (KWON et al., 2016). 

 

2.1.5. Diagnóstico e tratamento do melasma 
 

O diagnóstico do melasma é eminentemente clínico e de fácil identificação por 

um dermatologista. Os principais diagnósticos diferenciais são: efélides, lentigo solar, 
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melanodermia tóxica, hiperpigmentação pós-inflamatória, melanose friccional, ocronose, 

lupus eritematoso cutâneo, fitofotodermatose, pelagra, nevus de Ota, manchas café com 

leite, ceratose seborreica, poiquilodermia de Civatte, hiperpigmentação periocular, 

pigmentação induzida por droga (PANDYA & GUEVARA, 2000). 

Mesmo que a lâmpada de Wood ainda seja utilizada para predizer o diagnóstico 

clínico e classificação de acordo com a profundidade da hiperpigmentação na pele como 

epidérmico, dérmico ou tipo misto, há controvérsias a respeito de existir um tipo 

exclusivo dérmico, sendo que estudos de microscopia confocal se correlacionaram com 

os histológicos, indicando que há maior quantidade de melanina presente em ambas 

camadas da pele lesional (GRIMES, YAMADA & BHAWANKANG, 2005; KANG e 

ORTONNE, 2010). 

Numerosas opções de tratamento, incluindo os agentes tópicos e orais, peelings 

químicos, microagulhamento e laser estão entre as alternativas testadas para a remissão 

do melasma (ZHOU, 2017; LEE, 2016; LIMA, 2015).  

Apesar da grande demanda terapêutica, o tratamento do melasma continua sendo 

desafiador com resultados inconsistentes, constantes recidivas e frequentes relatos de 

efeitos adversos (PASSERON & PICARDO, 2018). 

Peelings químicos frequentemente causam hiperpigmentação pós-inflamatória, 

assim como as opções em tratamentos a laser, que ainda tem as frequentes recidivas como 

efeito adverso (RODRIGUES & PANDYA, 2015).  

A combinação tripla de cremes contendo hidroquinona, ácido retinóico e 

esteroides por 8 a 16 semanas é considerado o tratamento a mais eficaz (JUTLEY et al., 

2014). Apesar da combinação tripla reduzir os efeitos adversos principalmente pela 

presença de esteroides, não previne a reincidência. Os efeitos adversos mais frequentes 

são: eritema, irritação e xerose (RODRIGUES & PANDYA, 2015). 

A hidroquinona é um agente despigmentante usado há 50 anos, é um composto 

hidroxifenólico que inibe de forma efetiva a tirosinase na síntese da melanina. Porém, seu 

potencial citotóxico e mutagênico faz com que sua segurança seja controversa e seu uso 

proibido em vários países, principalmente da Europa. Seus efeitos adversos incluem: 

irritação, eritema, dermatite irritativa e casos mais raros de hiperpigmentação pós-

inflamatória e ocronose exógena (RODRIGUES & PANDYA, 2015).  

O uso de fotoprotetor é imprescindível no tratamento do melasma, já que a 

radiação UV estimula os mecanismos de melanogênese e mobilização dos queratinócitos 

para a proteção celular (NICOLAIDOU e KATSAMBAS, 2014).  O fotoprotetor precisa 
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abranger um grande espectro da radiação solar, além do UVA e UVB, já até as ondas de 

menor amplitude da luz visível, conhecida como luz azul, induz a hiperpigmentação, o 

que pode ser atenuado com inclusão de oxido de ferro nos filtros solares (REGAZZETTI 

et al., 2017). 

Apesar dos recentes mecanismos de sinalização propostos envolvidos na 

estimulação da melanogênese, a inibição da produção ou dispersão da melanina em 

qualquer estágio nos melanócitos ainda é a principal alvo para inibir a hiperpigmentação 

(ABAD-CASINTAHAN & LIM, 2017). 

Assim, inibidores da tirosinase provenientes de fontes sintéticas e naturais 

continuam de grande interesse para alterações pigmentares (KHAN, 2012; LEE, BAEK 

& NAM, 2016).  

A tirosinase, ou polifenol oxidase, é uma enzima que contem grupos ativos de 

cobre e está envolvida com as duas principais etapas da biossíntese de melanina, na qual 

a L-tirosina é hidroxilada a 3,4-hidroxifenilalanina (L-DOPA) e em sequência oxidada a 

o-dopaquinona (HEARING, 2011). Em outras palavras, esta enzima é responsável por 

catalisar tanto a hidroxilação em monofenóis quanto a oxidação de orto-difenóis a orto-

quinonas, envolvidas na síntese da melanina (KIM e UYAMA, 2005; KHAN, 2012). 

Os diidroxifenóis, como a hidroquinona e o hidroxitirosol, representam um grupo 

conhecido de inibidores de tirosinase uma vez que estes servem de substrato à enzima. 

Dependendo da presença e posição de um grupo adicional ligado a molécula fenólica, 

este grupo age como substrato ineficaz para a síntese de melanina, competindo pelo sítio 

ativo da tirosinase (CHANG, 2009; LEE, BAEK & NAM, 2015). In vitro, um análogo do 

hidroxitirosol (2-hidroxitirosol) apresentou inibição da tirosinase em intensidade 

semelhante ao ácido kójico (PILLAYAR et al., 2017). 

 

Figura 3. Diidroxifenóis inibidores da tirosinase. 
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O hidroxitirosol é um fenol diidroxilado anfipático e o principal antioxidante 

encontrado na oliveira e seus derivados, como no óleo de oliva e no extrato aquoso de 

suas folhas. Pode ser chamado de 3,4-diidroxifeniletanol (DOPET) ou 4-(2-hidroxietil)-

1,2-benzenodiol pelo sistema IUPAC (International Union of Pure and Applied 

Chemistry) (ROBLES-ALMAZAN et al., 2018). 

 Este composto demonstrou uma variedade de efeitos farmacológicos, ao qual é 

associado a benéfica dieta mediterrânea, com destaque para a importante atividade 

antioxidante que exerce, além dos efeitos anti-inflamatório (RICHARD et al., 2011), anti-

cancerígeno (BERNINI et al., 2015), anti-aterogênico (COVAS, DE LA TORRE & 

FITO, 2015) e neuro-protetor (RODRÍGUEZ-MORATO et al., 2015; HU et al., 2014).  

 A atividade antioxidante do hidroxitirosol é extremamente potente. Esta 

apresentou um IC50 (50% da concentração inibitória máxima) no sequestro radicalar 

maior que a da vitamina C, vitamina E, BHT (hidroxitolueno butilado), compostos de 

referência para esta atividade (VISIOLI, BELLOMO & GALLI, 1998; VISIOLI & 

BERNARDI, 2011).  

Assim, a atividade mais importante relacionada ao hidroxitirosol é sua grande 

capacidade em erradicar a produção de espécies reativas de oxigênio tanto em nível intra 

quanto extracelular, principalmente como qual ocorre após radiação UV, capazes de 

promover a genotoxicidade das células epiteliais (ZWANE et al., 2012). 

Estudos como o de Visiolli e colaboradores (1998), indicam ainda que o 

hidroxitirosol tem atividade antioxidante superior à do ácido ascórbico, princípio 

ativo com eficácia clínica comparável com a hidroquinona no tratamento do melasma 

(ESPINAL-PEREZ, MONCADA & CASTANEDO-CAZARES, 2004). O ácido 

ascórbico atua no melasma por sua extrema atividade antioxidante, que é capaz de 

reduzir a o-dopaquinona em DOPA e ainda por quelar os íons metálicos no centro 

ativo enzimático da tirosinase (RODRIGUES & PANDYA, 2015). Assim, como a 

atividade antioxidante do hidroxitirosol é superior à do ácido ascórbico e este também 

tem potente efeito quelante de metais (GRANADO-PRINCIPAL et al., 2010), este 

apresenta grande potencial no tratamento do melasma. 

Além disso, o hidroxitirosol é capaz de prevenir a genotoxicidade e apoptose de 

queratinócitos humanos expostos a radiação UVB in vitro, demonstrando potencial efeito 

protetor contra os danos da radiação, principalmente pela atenuação do estresse oxidativo 

e peróxidos formados (GUO et al. 2010; SALUCCI et al., 2014).  
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O mesmo efeito preventivo ao estresse oxidativo foi observado por D’Angelo et 

al. (2005) numa linhagem celular de melanoma irradiada com UVA in vitro foi verificado, 

mesmo em baixas dosagens.   

Relacionado ao fotoenvelhecimento, o hidroxitirosol tem ação anti-inflamatória 

capaz de inibir a ação da metaloproteinase 9 (MMP-9) e sua expressão gênica (SCODITTI 

et al., 2014). Esta é uma das metaloproteinases envolvidas na degradação de colágeno e 

rompimento da membrana basal característica do fotoenvelhecimento encontrado no 

melasma (TORRES-ALVARES et al., 2011).  

Ainda assim, o hidroxitirosol demonstra evidente caráter anti-inflamatório a nível 

celular ao prevenir a formação de uma variedade de citocinas pró-inflamatórias in vitro 

em cultura de monócitos humanos, como: a geração de óxido nítrico (NO), a secreção do 

fator alfa de necrose tumoral (TNF- α), a expressão de RNAm, assim como a inibição da 

sintase induzida de óxido nítrico (iNOS) e a expressão de cicloxigenase-2 (ZHANG, 

CAO & ZHONG, 2009). 

O hidroxitirosol também apresenta efeitos vasomodulatórios ao inibir a atividade 

enzimática associada com doenças vasculares como a iNOS em estudos in vitro e em 

modelo animal (JO et al, 2009; VISIOLI & BERNARDI, 2011).  

A suplementação oral com hidroxitirosol em humanos demonstrou inibir o 

tromboxano B2, sugerindo uma atividade anti-trombótica in vivo (LEGER et al., 2005). 

O hidroxitirosol não possui toxicidade, em modelos animais por via oral mesmo 

em altas dosagens. Estudos mostram que mesmo altas concentrações não levam a 

nenhuma alteração micro ou macroscópica, ou morte (KIRKLAND et al. 2015).  Também 

não apresentam mutagenicidade ou genotoxicidade à altas concentrações in vitro 

(AUNON-CALLES et al., 2013). 

 Além do hidroxitirosol, há evidências anteriormente reportadas de tratamentos 

orais obtidos a partir de extratos vegetais que atuam na redução de dano induzido pelo 

UV no fotoenvelhecimento, como o Polypodium leucotomos (NESTOR et al. 2014) e na 

redução da hiperpigmentação em mulheres com melasma, com destaque para o 

picnogenol, extraído do pinheiro-bravo e rico em polifenóis (NI et al., 2002).  

Além disso, o uso do ácido tranexâmico, conhecido agente hemostático, no 

tratamento oral do melasma vem sendo amplamente reconhecido como um possível 

auxiliar ao tratamento tópico padrão, demonstrado eficaz redução da hiperpigmentação 

(KARN et al. 2012; LEE et al., 2016). 
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Portanto, a aplicação do hidroxitirosol em formulações de uso tópico e oral tem 

potencial para auxiliar no tratamento do melasma pelas atividades antioxidante, 

moduladora de vasos e de inibição da tirosinase, resultando em um produto diferenciado 

que pode ser utilizado a longo prazo pela sua toxicidade inerte. 

 

2.2. Pesquisa e desenvolvimento de formulações dermocosméticas  

  

A pesquisa e desenvolvimento de formulações dermocosméticas são etapas 

que envolvem amplo conhecimento multidisciplinar para garantir a eficácia destes 

produtos destinados a serem aplicados na pele. 

Conhecimentos físico-químicos em relação à composição das matérias primas, 

principalmente em relação às suas características químicas e consequentes interações 

físicas são necessárias para garantir a estabilidade e eficácia da formulação tópica 

(GUARATINI, GIANETI & CAMPOS, 2006). Além disso, conhecimentos 

farmacológicos e dermatológicos são fundamentais para assegurar a eficácia do efeito 

farmacológico do princípio ativo e das matérias primas na sua interação com a 

epiderme.  

Além da cuidadosa seleção dos princípios ativos de acordo com as alterações 

de pele mais presentes na condição estudada, o estudo dos componentes do veículo 

desta formulação é fundamental para o sucesso terapêutico. A penetração e 

permeação do princípio ativo escolhido está diretamente relacionada com as 

características de afinidade química entre o veículo e a pele, além de seu poder de 

hidratação.  

Assim, em emulsões, o equilíbrio hidrofílico-lipídico aliado à concentração 

adequada de espessantes, estabilizantes e emulsionantes determinam o sucesso de sua 

estabilidade, que também depende do pH final, presença de eletrólitos e 

procedimento farmacotécnico da formulação. 

Como cada formulação cosmética pode conter um conjunto exclusivo de 

matérias primas, na pesquisa anterior ao desenvolvimento, é necessário que cada 

componente da formulação seja analisado individualmente em relação à 

compatibilidade com outros ingredientes, pH de estabilidade e de melhor eficácia 

(dependente do pKa), temperatura de degradação, influência nas características 

sensoriais, consistência e aparência da formulação composta, além de seus possíveis 
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efeitos farmacológicos na epiderme para garantir a segurança e eficácia destas 

formulações.  

Ainda assim, mesmo com a composição pré-definida para a etapa de 

desenvolvimento daquela forma farmacêutica cosmética, diferentes tipos de 

processos farmacotécnicos podem ser usados na sua manipulação, levando a 

diferentes características micro e macroscópicas desta. 

Assim, por mais que a pesquisa antecedente ao desenvolvimento seja bem 

conduzida, a estabilidade e características desejáveis àquela formulação são 

imprevisíveis e ajustes geralmente empíricos no desenvolvimento são 

frequentemente realizados até a obtenção da formulação idealizada, levando o 

formulador a realizar múltiplos experimentos.  

Portanto, após o desenvolvimento, a realização de testes de estabilidade a 

curto prazo usando os processos de centrifugação, análise de pH e das características 

organolépticas de formulações submetidas a intenso estresse térmico são usadas para 

predizer e pré-selecionar as mais estáveis. Então, para a aplicação destes na pele, a 

real estabilidade da formulação deve ser confirmada em testes de estabilidade a longo 

prazo.  

Ainda, a adesão terapêutica está muito relacionada com a percepção sensorial 

que a formulação tópica apresenta ao ser aplicada na pele. Mesmo que a composição 

do veículo seja destinada a condições específicas e tipo de pele, a análise sensorial é 

importante para predizer a aceitação das formulações e selecioná-las 

condizentemente com seu público alvo (ISAAC et al. 2013; PARENTE et al., 2011). 

Assim, as características sensoriais negativas e positivas da formulação como 

sensação de hidratação, oleosidade, espalhabilidade, consistência, absorção e a 

presença de resíduos pode aumentar o consumo de um produto dermocosmético e sua 

adesão ao tratamento. 

 

2.3. Estudos clínicos 
  

Na revisão sistemática Cochrane sobre os tratamentos disponíveis para 

melasma, os autores concluíram que a qualidade dos estudos para avaliação dos 

tratamentos para o melasma foram, em geral, de baixo nível de evidência (JUTLEY 

et al., 2014). 
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Assim, estudos clínicos randomizados com protocolos bem estabelecidos são 

necessários para determinar a resposta da eficácia de tratamentos no melasma. 

 Um guia para estudos clínicos em melasma composto pela Academia de 

Desordens Pigmentares foi publicado para a correta consecução de protocolos de 

estudos clínicos e relevância das evidências (PANDYA et al., 2006).  

Este descreve que técnicas de avaliação subjetiva como o Índice de Gravidade 

e Área do Melasma (MASI) devem ser usados e suplementados por técnicas de 

avaliação objetivas como as técnicas de biofísica e análise de imagem descritas no 

estudo (PANDYA et al., 2006). 

Assim como os guias para estudos clínicos Consolidated Standards of 

Reporting Trials – CONSORT estes sugerem que o protocolo de estudo siga um 

modelo randomizado, com inclusão de um grupo controle e duplo-cego (SCHULZ, 

ALTMAN & MOHER, 2010). 

O escore dermatológico para avaliação do Melasma Area and Severity Index 

(MASI) foi descrito em 1994 por Kimbrough-Green e colaboradores e é utilizado para 

avaliação da gravidade e da resposta terapêutica em pacientes com melasma facial. 

Através da inspeção visual, a face é dividida em quatro regiões (frontal, malar direita e 

esquerda, mento) e são avaliadas as áreas de acometimento, grau de pigmentação e 

homogeneidade. As regiões frontal, malar direita, malar esquerda e mento representam, 

respectivamente, 30%, 30%, 30% e 10% da área da face. Grau de pigmentação e 

homogeneidade são avaliados em uma escala de 0 a 4 (0, ausente; 1, leve; 2, moderado; 

3, importante; 4, máximo). 

Em um dos processos de validação do MASI, foi sugerido a eliminação do critério 

de homogeneidade - MASI modificado (mMASI), que apresentava respostas 

inconsistentes.  Para o cálculo de mMASI, utilizam-se apenas a avaliação de pigmentação 

e a área de envolvimento das quatro regiões da face. O mMASI é confiável, válido, 

responsivo a mudanças na gravidade do melasma e mais fácil de calcular.  O escore total 

do mMASI varia de 0 a 24 (PANDYA et al., 2011). 

Para complementar a análise subjetiva do observador, que muitas vezes apresenta 

viés de imparcialidade frente aos resultados, as análises objetivas realizadas por técnicas 

físicas como a espectrometria de reflectância são muito utilizadas em estudos de eficácia 

de tratamentos em melasma pela a reprodutibilidade e confiabilidade dos resultados 

clínicos, além de permitirem a avaliação da pele de forma direta e não invasiva.  
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Estas fazem a análise objetiva da cor da pigmentação, com a medida da 

intensidade da luz refletida em comprimentos de onda específicos. O Skin-Colorimeter® 

CL 400 permite a quantificação de parâmetros colorimétricos da pele através da 

emissão de luz monocromática, enquanto o Mexameter® MX 18 emite uma luz em 

comprimento de onda compatível com os absortíveis pela melanina e eritema, 

permitindo a medida destes (HANDEL et al, 2014). 

Além destas técnicas, a microscopia confocal de reflectância a laser se destaca 

como tecnologia para captação não invasiva de imagem da epiderme nas reais condições 

de uso. Esta tem capacidade de avaliar a morfologia celular cutânea em alta resolução, 

permitindo a identificação de estruturas microanatômicas comparáveis com a histologia 

convencional, e são amplamente usados para avaliação das características morfológicas 

do melasma e estudos clínicos (PELLACANI et al, 2008; KANG et al, 2010; 

MERCURIO et al., 2016). 

Ainda, para completar a análise realizada por medidas objetivas e subjetivas do 

pesquisador, é de grande importância avaliar a percepção de eficácia das participantes do 

estudo sobre os produtos cosméticos utilizados (PANDYA et al, 2009). Isso pode ser 

obtido por meio de questionários CATA (check-all-that apply), um modelo de 

questionário simples de múltipla escolha que contém questões pré-definidas pelo 

pesquisador para melhor ajustar ao objetivo da pesquisa, muito utilizado na pesquisa de 

aprovação do produto e análise sensorial (PENSÉ-LHÉRITIER, 2015). 

Por fim, estudos de eficácia clínica por técnicas avançadas de biofísica e análise 

de imagem da pele são de grande importância para a comprovação científica dos reais 

benefícios na pele de tratamentos tópicos e orais, bem como a associação desses.  

 

 

 

 

3. OBJETIVO 

 

Avaliar a eficácia do uso oral e/ou tópico do extrato de oliva padronizado em 

hidroxitirosol no controle do melasma por técnicas de biofísica e análise de imagem 

da pele. 
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8. CONCLUSÕES 

 

A formulações desenvolvidas foram consideradas estáveis nos estudos de estabilidade 

física, com exceção das formulações que apresentaram desequilíbrio hidrofílico lipofílico 

em relação a concentração de emulsionante usados. 

A formulação F8 a base de carbômero, mistura de emulsionantes não-iônicos e 

emolientes de baixo peso molecular foi selecionada para a etapa clínica de avaliação de 

eficácia do uso tópico do extrato de oliva padronizado em hidroxitirosol por apresentar 

sensorial mais adequado às finalidades propostas e ser estável em condições ideais de 

armazenamento. 

O extrato de oliva com concentração de hidroxitirosol indicada a 20% destinado 

para aplicação tópica apresentou baixa atividade antioxidante pela inibição direta de 

formação radicalar. 

A microscopia confocal de reflectância foi de grande valia para a caracterização do 

melasma, permitindo verificar grande deposição de melanina na região lesional e a 

presença de características comuns do fotoenvelhecimento. 

Não foram encontradas diferenças significativas entre o grupo controle e os que 

continham o extrato de oliva com concentração padronizada de hidroxitirosol nos 

tratamentos oral e tópico para o controle do melasma.  
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