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RESUMO 

Produtos cosméticos despigmentantes são preparações utilizadas com a finalidade de 
reduzir a hipercromia, uma alteração fisiológica, relacionada à pigmentação cutânea. As 
desordens despigmentares segundo alguns autores são a terceira causa de problema 
dermatológico com ocorrência em latinos. Este estudo tem como objetivo fazer um levantamento 
dos Produtos Cosméticos Despigmentantes disponíveis no mercado A análise foi realizada em 46 
marcas nacionais, obtendo-se informações sobre 32 produtos cosméticos despigmentantes, 
servindo de base para o levantamento dos tipos de princípios ativos que são utilizados na 
hipercromia. Pode-se observar a presença de 28 tipos de princípios ativos diferentes, sendo a 
Vitamina C, Hidroquinona e Extrato de Uva Ursi encontrados em maior relevância percentual 
nos Produtos Cosméticos pesquisados. Observou-se também uma grande incidência de Produtos 
Cosméticos Despigmentantes com associações de princípios ativos, favorecendo desta forma, a 
ação dos mesmos sobre a pele. Portanto, através do presente trabalho podem-se demonstrar ao 
profissional da estética as opções disponíveis no mercado tratando-se de Produtos Cosméticos 
Despigmentantes, seus princípios ativos utilizados e mecanismo de ação. 
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INTRODUÇÃO 
             Atualmente as alterações de cor na pele está sendo uma preocupação constante entre a 
população e os profissionais da área da cosmetologia e estética. Sabe-se que nos últimos 10 anos 
houve um crescimento considerável nas pesquisas e no mercado nacional dermo-cosmético, 
muito mais que em todo século XX, no que se refere aos produtos cosméticos despigmentantes 



cutâneos. As desordens despigmentares segundo alguns autores são a terceira causa de problema 
dermatológico com ocorrência em latinos (TAYLOR, 2003). 
          As alterações cutâneas provenientes da mudança na cor da pele com menor pigmentação ou 
ausência parcial de pigmento, ou ainda um aumento na produção de pigmento na pele, são 
consideradas discromias (GUIMARÃES, 2002). 

Dentre as discromias, a mais freqüente é a hipercromia que tem origem numa produção 
exagerada de melanina. Podem surgir devido a fatores como envelhecimento, alterações 
hormonais, inflamações, alergias, exposição solar, dentre outros. Para o tratamento deste tipo de 
discromia utilizam-se Produtos Cosméticos Despigmentantes que são preparações utilizadas com 
a finalidade de reduzir a hipercromia.  

Pesquisas para o desenvolvimento de Produtos Cosméticos Despigmentantes focam 
principalmente a interferência direta na síntese da produção de melanina, sendo os princípios 
ativos utilizados, os responsáveis por este processo. Nos dias atuais várias substâncias vêm sendo 
utilizadas tanto por especialistas como também no uso domiciliar (homecare) como princípios 
ativos despigmentantes. Devido a esta utilização, considera-se importante conhecer os princípios 
ativos presentes em cada formulação dos Produtos Cosméticos Despigmentantes disponíveis.  

Mediante este panorama o trabalho teve como objetivo avaliar as formulações cosméticas 
destinadas a reduzir a hipercromia, em relação aos princípios ativos utilizados e seus mecanismos 
de ação. 

Neste sentido, faz-se necessário à abordagem de alguns tópicos indispensáveis para 
compreensão das diferenças existentes entre os tratamentos cosméticos disponíveis no mercado. 
            
A Pigmentação Cutânea 

A pigmentação cutânea é dada pela melanina, uma molécula química complexa 
(biopolímero), responsável pela cor da pele, dos pêlos e pelas estruturas coloridas dos olhos. 
(PEYREFITTE; MARTINI; CHIVOT, 1998), esta molécula determina a cor da pele, porém 
também têm outras funções como: foto proteção, pois permite filtrar os raios UV; protegendo o 
núcleo celular, agrupando-se em torno dele; e neutralizando os radicais livres, evitando o 
envelhecimento celular (HERNANDES; FRESNEL, 1999). 

A melanina é um pigmento produzido por uma célula denominada melanócito, situado na 
camada basal da epiderme. Ela é produzida a partir da oxidação do aminoácido chamado tirosina 
em diidroxifenilanina (DOPA), seguido da desidrogenação da DOPA em dopaquinona, por ação 
de uma enzima denominada tirosinase, através de reações químicas, que se desenrolam nos 
melanossomas (figura 1). Neste processo, são formados dois tipos de melanina; as eumelaninas 
que se constituem em um grupo homogêneo de pigmentos pardos, insolúveis, resultantes da 
polimerização oxidativa de compostos indólicos derivados da DOPA e as feomelaninas, 
correspondentes a um grupo heterogêneo de pigmentos pardos avermelhados, solúveis em meio 
alcalino, constituídas por benzotiozóis (derivados da cisteinildopa) (EVELINE, 2006). 

Quando os melanossomas estão cheios de pigmento, estes são transferidos aos 
queratinócitos vizinhos, que fazem eles mesmos com que o pigmento migre durante sua ascensão 
na epiderme. A este processo de produção e de distribuição das melaninas na epiderme e nos 
pelos dá-se o nome de melanogênese (PEYREFITTE; MARTINI; CHIVOT, 1998).  

                                    
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Processo de Melanogênese 
Fonte: EVELINE, C. 2006. 

 
 
Kede e Sabatovich (2004) comentam que as diferenças de cor nas raças não se devem à 

quantidade de melanócito, que é a mesma, mas sim ao tamanho, número, distribuição, quantidade 
de melanina e a velocidade de degradação dos melanossomas. Dessa forma, a pigmentação da 
pele depende da natureza química da melanina, da atividade da tirosinase nos melanócitos e da 
transferência da melanina aos queratinócitos vizinhos (NICOLLETI et al, 2002). 
 
Discromias: Variações das Pigmentações 

As discromias são patogenias caracterizadas por alteração da cor da pele.  Apresentando-
se de forma localizada, difusa, regional ou circunscrita no corpo. As alterações na pigmentação 
cutânea são causadas de modo geral pela alteração na produção, na transferência ou na perda de 
melanina pela pele. (ALCHORNE; CESTARI, 2001). Essas desordens de pigmentação são 
classificadas de acordo com a distribuição anômala de melanina em: acromias, hipocromias e 
hipercromias (NICOLLETI, M et al, 2002). 

As acromias são resultados da total ausência de produção de melanina, levando o 
indivíduo a um esbranquiçamento generalizado. As hipocromias denominadas também de 
hipopigmentação, hipomelanose ou leucodermia caracterizam-se pela deficiência na produção de 
melanina, pois o melanócito produz melanina de forma insuficiente, levando ao surgimento de 
regiões mais claras que a tonalidade da pele. As hipercromias denominadas também de 
hiperpigmentação ou hipermelanose resultam do excesso na produção de melanina pelos 
melanócitos, levando ao surgimento de regiões mais escuras que a tonalidade da pele. Possuem 
uma freqüência superior às acromias e hipocromias (VIGLIOGLIA, 1991).  Assim, também por 
este motivo vem a ser o foco deste trabalho. 

 
Hipercromias: Anomalias Pigmentares 
          Nas hipercromias quando ocorre à estimulação do melanócito por fatores internos ou 
externos, há a produção excessiva de melanina, originando desta forma manchas hipercrômicas. 
Estas, quando se apresentam circunscritas são chamadas de máculas e quando difusas ou 
regionais melanodermias (MODELLE, 2007). 
           Existem várias formas de manifestações das hipercromias na pele. As consideradas de 
maior relevância segundo Eveline (2006), devido a sua incidência são:  



• cloasma ou máscara de gravidez, constituído por manchas marrons de contorno irregulares 
localizadas simetricamente no rosto, desencadeadas pela gravidez ou por anticoncepcionais 
administrados por via oral;  

• dermatite por perfume (ou por bijuteria), são manchas de contornos irregulares localizadas no 
rosto e no colo, em conseqüência da ação sensibilizante de substâncias contidas nos perfumes 
e nos produtos cosméticos perfumados; 

• efélides ou sardas da cor ruiva, são pequenas manchas de cor marrom-ocre que aumentam 
quando há exposição aos raios ultravioletas;  

• lentigens (senis ou de luz do sol), são manchas escuras que aparecem no rosto, na parte de 
fora dos braços e antebraços em pessoas com mais de 50 anos de idade com histórico repetido 
de exposição à luz solar; 

• Melasmas correspondem a hipermelanogênese facial marrom escuro que se desenvolve lenta 
e simetricamente, principalmente em mulheres devido a diversos fatores como hormonais, 
uso de perfumes em cosméticos, exposição à luz solar e herança familiar. 

 
Princípios Ativos Despigmentantes 

Os Produtos Cosméticos Despigmentantes possuem princípios ativos destinados a clarear 
a pele atenuando desta forma as manchas pigmentares. A ação de tais princípios ativos acontece 
por diferentes mecanismos de ação, porém todos estão ligados à interferência na produção ou 
transferência de melanina.  Eles podem atuar inibindo a biossíntese de tirosina, inibindo a 
formação da melanina, interferindo no transporte dos grânulos de melanina, alterando 
quimicamente a melanina, destruindo seletivamente os melanócitos e inibindo a formação de 
melanossomas e alteração de sua estrutura (MODELLE, 2007). 

Cada princípio ativo despigmentante possui características próprias que interferem na 
efetividade da sua ação. Características físicas, químicas, físico-químicas, terapêuticas, 
microbiológicas e toxicológicas (WILKINSON; MOORE, 1990). 

Os princípios ativos despigmentantes podem estar disponíveis em diferentes produtos 
cosméticos como: pomadas, cremes evanescentes, loções, géis entre outras. Podem estar 
combinados nos produtos cosméticos com outros princípios ativos úteis, como os esfoliantes 
químicos. Estes realizam uma renovação celular superficial da pele, proporcionando um 
clareamento da mesma (SOUZA, 2005). 

Esta pesquisa demonstra ao profissional da estética um levantamento dos Produtos 
Cosméticos com ação despigmentante existentes no mercado nacional, servindo de base para a 
avaliação dos princípios ativos utilizados em hipercromia. 

 
METODOLOGIA  
 Tipo pesquisa descritiva e exploratória. O estudo foi realizado baseado no levantamento 
de Produtos Cosméticos Despigmentantes com fabricação nacional existentes no mercado. 
 Foi realizado levantamento entre 46 marcas nacionais selecionadas aleatoriamente.  
 Para a tabulação dos dados foi utilizado o programa Excel 5.0/95®. 

 
 
RESULTADOS  

Através da pesquisa exploratória pode-se verificar que dentre as 46 marcas nacionais 
pesquisadas apenas 48% destas, apresentavam algum tipo de Produto Cosmético com ação 
despigmentante. 



Obtiveram-se desta forma informações a respeito de 32 Produtos Cosméticos 
Despigmentantes, servindo de base para o levantamento dos tipos de princípios ativos que são 
utilizados na hipercromia. De acordo com a tabela 1 podemos observar além dos tipos, a 
freqüência de utilização de princípios ativos nos Produtos Cosméticos Despigmentantes. 
 
 Tabela 1 – Tipos e freqüência de presença de princípios ativos nos Produtos Cosméticos 
Despigmentantes disponíveis no mercado, maio 2007. 

Descrição Freqüência % 
Ácido Fítico                                      2 7,0 
Ácido Glicólico 9 32,0 
Ácido Kójico (Bio Fermentado de Arpéjilus) .    5 18,0 
Ácido Lático                                      6 21,0 
Ácido Málico                                    2 7,0 
Ácido Mandélico                               3 10,7 
Ácido Tartárico 2 7,0 
Adenin® (N-6furfuril-adenina)                                       2 7,0 
AHA’s(Alpha Hidroxi Ácidos)   5 18,0 
Alfa-Arbutin                                       4 14,3 
Alphawhite Complex® (Combinação de ativos à base de 
derivados de arroz e óleos de amêndoas)                  

2 7,0 

Antipollon HT® (Silicato de Alumínio Sintético)                                    1 3,5 
Azeloglicina® (Ácido Azeláico e Glicina)                             1 3,5 
Biowhite®   ( Saxifragra stolonífera, Vitis-vinífera, Morus- 
nigra, Scutellaria-baicalensis)                                        

3 10,7 

Melfade® (Extrato da Uva-Ursi )                   7 25,0 
Extrato de Asafetida                                 1 3,5 
Extrato de Fruto de Sambacus Nigra  1 3,5 
Extrato de Morus Alba                                       1 3,5 
Melaslow®  (Extrato de Tangerina Japonesa) 1 3,5 
Extrato de Vitis Vinífera                                     1 3,5 
Fosfato de Ascorbil Magnésio/ VC-PMG                     1 3,5 
Hidroquinona                                                    8 28,0 
Idebenona Lipossomada                                   2 7,0 
Oxiresveratrol                                                    1 3,5 
Sepiwhite® MSH (Undecilenoil fenilalanina) 1 3,5 
Skin Whitening Complex® (Extrato de Uva-ursi, Biofermentado 
de Aspérgillus, Extrato de Arroz, Extrato de Grapefruit ) 

1 3,5 

UniformSkin® (ÁcidoDióico)                                                
  

2 7,0 

Vitamina C / Ácido ascórbico          10 35,0 
 

Dentre os produtos cosméticos pesquisados, observou-se à presença de 28 tipos de 
princípios ativos utilizados, agindo diretamente na melanogênese ou ainda como esfoliante, 
químico agindo como co-adjvante na melhora da hipercromia. 

Os princípios ativos disponíveis nos produtos cosméticos pesquisados possuem diferentes 
mecanismos de ação. Os princípios ativos despigmentantes podem promover a inibição da ação 
da enzima tirosinase como: Ácido ascórbico (vitamina C), Ácido fítico, Ácido kójico, Ácido 



mandélico, Adenin®, AlphaWhite Complex®, Alfha-arbutin, Biowhite®, Extrato de Asafetida, 
Extrato de Fruto de Sambacus Nigra, Extrato de Morus Alba, Extrato da Uva-ursi (Melfade®), 
Fosfato de Ascorbil Magnésio/VC-PMG, Hidroquinona, Idebenona Lipossomada, Oxiresveratrol 
e Sepwhite®. Como também diminuir o número desta enzima nas células como: Uniform 
Skin®(Ácido Dióico). Ou mesmo adsorver a melanina depositada na pele como o Antipollon 
HT®. 
 Os princípios ativos esfoliantes químicos promovem uma renovação celular superficial da 
pele, como: Ácido glicólico, Ácido láctico, Ácido málico, Ácido tartárico, AHA’s (Alpha-
Hidroxi-Ácidos), Azeloglicina ®, Extrato da Tangerina Japonesa e Extrato de Vitis Vinífera.  
 O princípio ativo Skin Whitening Complex® possui ação despigmentante e esfoliante 
químico, sendo prevalente a primeira classificação. 

Observou-se que os princípios ativos podem encontram-se disponíveis nos produtos 
cosméticos em associações com outros princípios ativos despigmentantes ou mesmo em 
associação de princípios ativos despigmentantes e esfoliantes químicos (co-adjuvantes) figura 2. 
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Legenda:PAs: Princípios ativos; PAD principal: Princípio ativo despigmentante principal (único); Assoc. 
de 2 PAD: Associação de 2 princípios ativos despigmentantes; Assoc. de 3 ou + PAD: Associação de 3 ou 
mais princípios ativos despigmentantes; Assoc. de PAD e PAEQ: Associação de princípios ativos 
despigmentantes e princípios ativos esfoliantes químicos. 
Figura 2. Preferência dos Princípios Ativos nos Produtos Cosméticos Despigmentantes 
Nacionais disponíveis no mercado, maio 2007. 
  

DISCUSSÃO 
Diante do resultado observado pode-se constatar que os Princípios Ativos 

Despigmentantes mais utilizados são por ordem de prevalência: Vitamina C, Hidroquinona e 
Extrato de Uva-Ursi(Melfade®). 

A Vitamina C, destaque nos Produtos Cosméticos pesquisados, também conhecida como 
Ácido Ascórbico, é um dos mais antigos princípios ativos despigmentantes naturais utilizados, 
obtido das frutas cítricas como laranja, limão, acerola e kiwi. Bloqueia o trabalho da tirosinase, 
mantém a melanina sob forma reduzida e descorada, possui ação tonificante e reestruturante da 



pele. Utilizada na concentração de 1 a 20%, comenta CHARLET (1996). A Hidroquinona, 
despigmentante mais tradicional, devido ao poder de inibição da tirosinase, é utilizada geralmente 
nos tratamentos de hipermelanoses, melasma, cloasma e sardas. Pode ocasionar efeitos colaterais 
como irritação cutânea, eritema e ardor, fotossensibilização, dermatite de contato e 
citotoxicidade. O pH de estabilidade varia entre 4,5 e 5,0 e a concentração usual é de 2 a 10%, 
sendo que na indústria de cosméticos só é permitido até 2% segundo os autores Otto, Zague e 
Macedo, 2007. Já o Extrato de Uva-Ursi (Arctostaphylos officinallis) derivado sintético, 
comercialmente conhecido como Melfade®, age também como inibidor da tirosinase, agente 
redutor, promove o clareamento da pele, minimiza de forma eficaz as manchas senis. É 
compatível com filtros solares, estável em pH de 3,5 a 6, 5, na concentração usual de 3 à 8% 
segundo Roca, 2006. 

Desta maneira pode-se observar que o principal mecanismo de ação empregado pelos 
princípios ativos é a inibição da ação da enzima tirosinase, ação esta que inibe o processo de 
melanogênese e em conseqüência a produção do pigmento melanina, desfavorecendo o 
aparecimento de manchas hipercromicas. 

Outro fator importante constatado na presente pesquisa, diz respeito às associações de 
princípios ativos como demonstrado na Figura 2. Estas estão presentes na maior parte dos 
Produtos Cosméticos Despigmentantes pesquisados. Encontra-se em maior e igual relevância 
percentual as associações entre princípios ativos despigmentantes e esfoliantes químicos nos 
Produtos Cosméticos e a utilização de princípios ativos despigmentante principal (único). E em 
menor e igual relevância percentual encontram-se as associações de 2 (dois) e 3 (três) ou mais 
princípios ativos despigmentantes. 

Observa-se que a prevalência de associações de princípios ativos despigmentantes e 
princípios ativos esfoliantes (co-adjuvantes) é superior aos outros tipos de associações presentes 
nos Produtos Cosméticos Despigmentantes pesquisados. Fato este pode ser associado as 
características dos esfoliantes químicos que, além de proporcionarem uma esfoliação das 
camadas mais externas, ativam um mecanismo que estimulam a renovação e o crescimento 
celular, resultando na aparência mais saudável da pele, graças as alterações na arquitetura celular, 
tais como aumento da espessura da epiderme, aumento na produção de fibras colágenas e na 
irrigação sanguínea, aumento da permeabilidade cutânea e diminuição da quantidade de melanina 
depositada (SOUZA, 2006). Favorecendo desta maneira quando associados aos princípios ativos 
despigmentantes um sinergismo no tratamento de manchas hipercrômicas. 

Pode-se observar na Tabela 1, que o princípio ativo esfoliante químico mais utilizado 
como co-adjuvante nos Produtos Cosméticos Despigmentantes é o ácido glicólico.  De acordo 
com BEZERRA, 2003, este é um tipo de alpha-hidróxiácidos extraído da cana de açúcar que 
proporciona uma melhora na textura, no tônus e uniformidade da tonalidade da pele, pois diminui 
a espessura da camada córnea hiperqueratínica, promovendo a redução da coesão ou adesividade 
entre os corneócitos e suas camadas.  

Segundo Souza, 2003 no protocolo de tratamento de hipercromias é interessante a 
associação de princípios ativos para obtenção de resultados mais relevantes, seja de princípios 
ativos despigmentantes ou mesmo a associação de princípios ativos despigmentantes e princípios 
ativos esfoliantes químicos.  

Diante do exposto pode-se demonstrar ao profissional de estética que atualmente no 
mercado nacional existe uma variedade de Produtos Cosméticos com ação despigmentante e em 
conseqüência princípios ativos para utilização no tratamento da hipercromia. 
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