
 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

DIREITOS AUTORAIS 
 
COPYRIGHT © 2019 

Os Segredos do Melasma 

Todos os direitos desta obra estão reservados. Para fins 
comerciais e não comerciais, nenhuma parte deste E-
book deve ser usado sem permissão. 

Somente nosso site oficial e redes sociais poderá fazer o 
uso desse material. 

 

Dúvidas ou informações? Entre em contato através do e-
mail contato@rosangelarobledo.com.br ou se preferir 
utilize nossos canais sociais ou site: 

https://www.instagram.com/esteticarosangelarobledo/ 

http://rosangelarobledo.com.br 

 

Ou se preferir envie um e-mail: 

contato@rosangelarobledo.com.br 

 

 

https://www.instagram.com/esteticarosangelarobledo/
http://rosangelarobledo.com.br/
mailto:contato@rosangelarobledo.com.br
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Proprietária da Clínica de Estética Rosangela Robledo  

em Alphaville – Barueri/SP. 



 

 4 

Pós-graduada em Dermaticista e Terapia Ortomolecular 

aplicada a estética. Pelo SENAC formou-se em esteticista e 

cosmetóloga, além de outros cursos de saúde estética com 

extensão internacional.  

 

Palestrante, atua também como coach de relacionamento 

pessoal e vendas e é mentora na área de saúde estética 

para profissionais. 

 

Ainda no mundo da estética, Rosangela é idealizadora e 

coordenadora do evento Esteticando Brasil - evento 

voltado para desenvolvimento humano, inteligência 

emocional e vendas para os profissionais da área da saúde 

estética.  

 

Já na televisão, apresenta quadros com conteúdos voltados 

para saúde estética em diversas emissoras.  

Um exemplo é o quadro #DicasdaRô do programa Elas 

Comandam da Rede Record News de televisão. 

 

É Digital Influencer com mais de 67 mil seguidores nas 

redes sociais como produtora de conteúdo para 

consumidores finais e profissionais da estética. 

 

Quer saber mais sobre Rosangela Robledo? Acesse: 

rosangelarobledo.com.br 

instagram.com/esteticarosangelarobledo/ 

rosangelarobledo.com.br
https://www.instagram.com/esteticarosangelarobledo/
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O principal objetivo desse material em formato de e-book é 
ajudar você a ter algumas repostas a respeito de resultados 
efetivos nos tratamentos estéticos de melasma e 
hiperpigmentação.  
 
Minha rotina de estudos e práticas diárias sobre esse tema 
que amo tanto, me trouxeram muitas respostas as quais 
não encontrava em cursos, materiais científicos publicados 
e  livros, então muito do conteúdo desse material poderá 
ser novidade para você.  
 
O resultado de centenas de vidas transformadas através da 
auto estima ao recuperar a pele, onde relatam que o sonho 
era poder se olhar no espelho e ver seu rosto sem 
manchas, não precisar mais esconder as manchas com 
maquiagem é o fruto de muito trabalho, estudos e testes 
feitos por mim e minha equipe.  
 
Agora poder compartilhar esse conteúdo e levar o 
sentimento, a auto estima e a transformação ao maior 
número possível de pessoas por todo mundo é para mim 
mais que um desejo. Tenho como uma missão!  
 
Te convido a fazer parte desse universo de resultados e 
viver uma vida com propósito em servir. Tenho certeza 
absoluta que todo o conteúdo vai agregar muito ao seu 
conhecimento e seus atendimentos não serão mais os 
mesmos.  
 
Fiz com todo meu amor e dedicação para você. Aproveite, 
compartilhe e viva o melhor dessa terra! 
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Melasma são as manchas escuras na pele, normalmente 
aparecem no rosto, mas pode ocorrer em outras áreas. 
A pele, naquela região apresenta um coloração mais 
escura devido a um depósito excessivo de pigmento.  
 
É importante frisar que o nome “melasma” é um termo 
genérico, não se refere a um tipo de mancha. Podemos 
chamar mancha, mas segundo ANVISA esse termo 
preconiza patologia e não temos a intenção de tratar o 
patológico e sim melhorar o saúdavel. Logo, vejamos 
então: 
 
Melasma = EXCESSO DE produção de PIGMENTO NA PELE 
(diz-se pigmento = melanina). 
 
Melasma =  Origem grego –  Mela = preto 
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Vamos rever a pele e seus anexos para assim 
identificarmos o local onde a célula responsável pelo 
excesso de pigmento se localiza. Isso é muito 
importante , assim conseguirems eleger o melhor 
circuito de tratamento para a pele ao avaliar. 
 
Então essa é a nossa pele e todos os seus anexos: 
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São células globosas com vários prolongamentos que se 
dirigem à superfície da epiderme, o melanócito se 
parece com uma “mãozinha”.  
 
E esse é o cara: MELANÓCITO. Olha onde ele se localiza 
na pele: 
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Esses prolongamentos penetram entre as células da 
camada basal e espinhosa da pele e, à medida que 
produzem a melanina, enviam vesículas contendo o 
pigmento para as células dessas camadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veja aqui uma foto de corte histológico da pele, algo 
mais real que nos mostra a localização do nosso amigo 
Melanócito: 

 

Lindo, né?  
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A cor da nossa pele é resultante da interação de vários 
fatores intrínsecos e extrínsecos (genéticos e meio 
ambiente). Os fatores de maior importância são a 
presença de melanina e caroteno, a quantidade de 
capilares na derme e a cor do sangue que passa por 
esses capilares. 
 

O que é melanina? 
 
É um pigmento (proteína) produzida por uma célula que 
se situa na base da epiderme, chamada melanócito, 
como vimos nas figuras anteriores.  
 
O principal tipo de melanina é a de cor marrom-escura 
chamada eumelanina, outro tipo é a feomelanina, cujas 
cores variam do amarelo ao marrom avermelhado 
(responsável pelos tons ruivos, por exemplo). 
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A síntese de melanina ou melanogenese ocorre nos 
melanócitos, sendo a enzima TIROSINASE essencial 
nessa reação.  
 
Nesse material não conseguiremos se aprofundar muito 
nessa questão da fisiológia e processo da melanogenese 
devido espaço físico, más irei compartilhar tudo que for 
possível com você. 
 
Na imagem abaixo podemos ver a cascata básica da 
melanogenese: 
 

 

 

 
 
 



 

 13 

Apresentação do melasma na pele: 
 
Hipermelanose  comum adquirida, caracterizada por 
máculas acastanhadas, simétricas,  mais ou menos 
escuras de contornos irregulares e limites nítidos. 
 
• Surgem em áreas mais expostas ao sol ou super 
aquecidas; 
• Acomete mais as regiões malares,  
lábios superiores, mento e região  
frontal; 
• Mais comum em mulheres,  
mas homens também podem  
ser vítimas. 
 

Etiopatogenia:   
 
Não é inteiramente conhecida,  
porem vários fatores estão  
envolvidos no aparecimento  
de melasma. Exposição solar  
ou outras fontes de radiação  
ultravioleta, uso de contraceptivos,  
influência genética, gravidez,  
reposição hormonal e  
outras causas. 
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O Melasma pode ser: Dérmico, Epidérmico 
ou Misto 
 
Características clínicas conforme o tipo da apresentação 
de cada mancha: 
 
Epidérmico: 
- Borda bem definida; 
- Cor castanho escuro; 
- Aparece mais evidente sob lâmpada de WOOD; 
- Responde bem ao tratamento. 
 
Dérmico:  
- O tipo mais comum; 
- Borda mal definida;  
- Castanho claro ou cor azulada; 
- Inalterado sob lâmpada de wood;  
- Responde mal ao tratamento. 
 
Misto: 
- Combinação de manchas marrons claras e escuras 
azuladas; 
- Padrão misto visto sob lâmpada de WOOD; 
- Melhora parcial com o tratamento. 
 
São 4 as vias principais que fazem nossa célula, o 
melanócito, produzir cor e é extremamente importante 
conhecer, entender e se aprofundar em suas ações,  
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porque quando tratamos manchas, partimos desses 
princípios para elaborar um plano de tratamento para 
nosso paciente.  
 
1ª via - Via Neorócrina 
2ª via - Ação Hormonal  
3ª via - Efeito Paracrino 
4ª via - Ação Inflamatória 
 

Distúrbios Hiperpigmentares 
 
• As discromias são patogenias caracterizadas por 
alterações da cor da pele, devido as alterações na 
produção, na transferência ou na perda de Melanina na 
pele;  
• Se apresentam de forma localizada, difusa ou regional, 
ou circunscrita no corpo. 
 
Pode ser Classificado em 4 Categorias: 
- Pigmentação Pós inflamatória; 
- Cloasma ou Melasma; 
- Efélides ou Sardas; 
- Melanoses Senis. 
 
A ação intelectual associada a  
prática do profissional, deve se  
basear em bloquear a síntese  
do processamento celular da  
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tirosinase ou inibir sua atividade através dos seguintes 
mecanismos de atuação dos despigmentantes 
escolhidos para o procedimento: 
 
- Por Seletividade: distribuir de forma seletiva ou 
descaracterizando os melanócitos; 
- Por interferência: na Biossíntese da Melanina e 
Percussores. Na transferência de Melanossomos, 
redução no transporte de grânulos de melanina para os 
queratinócitos por inibição da fagocitose do Melanócitos 
entre outras. 
-  Pela Inibição: da formação de Melanossomas e 
alterações na sua estrutura; 
-  Por impedimento:  da Biossíntese, inativação ou 
impedimento da atuação da Tirosinase. 
 
Até aqui falamos sobre a fisiologia de uma forma 
simplificada.  
 
Aprofundar-se em cada item é essencial para que 
possamos elaborar de fato um circuito de tratamento 
personalizado eficiente e único de acordo com a 
necessidade de cada pele.  
 
Esse material é informativo e o ajudará a entender o 
processo, tenho certeza que você, como profissional da 
estética responsável vai aproveitar muito o material 
entendendo que será necessário o conhecimento mais 
amplo para a prática em seus pacientes. 
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Veja na foto acima um melasma de difícil tratamento 
com manchas resistentes que faziam a paciente sofrer 
com problemas emocionais há mais de 15 anos e que foi 
submetida ao meu Plano de Tratamento e tivemos 
resultados eficientes.  
 

Hoje ela pode sair de casa sem maquiagem!  
 

 
 
 
 
 

https://www.rosangelarobledo.com.br/serie/
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Plano de Tratamento Mais 
Efetivo Clarify Skin Concept 

Modelo 3Rs 
 
Agora quero falar com você sobre expertise. Algo que 
fará de você um/a profissional diferenciado/a quando se 
trata principalmente do tema aqui abordado.  
 
Vem comigo... 
 
É nesse momento que eu vou entregar a grande 
promessa desse e-book. Vou revelar o plano de 
tratamento que utilizo na minha clínica onde chegamos 
a resultados de antes e depois incríveis, nunca revelado 
antes.  
 
Eu testei dezenas de produtos, sequências de aplicação, 
quantidade de sessões necessárias para alcançar 
resultados e vou compartilhar o passo a passo do 
sucesso alcançado. 
 

Clarify Skin Concept - Modelo 3Rs 
 
1R = reconhecimento 
2R = respeito ao cliente e a sua história 
3R = resultados efetivos 
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A sugestão que apresento aqui para vocês, baseia-se em 
3 ciclos de tratamento: 
 

1º Ciclo - Pré Clarify 1R - Fase Hidrat  
Reconhecimento 
 

Nessa etapa a sugestão é que ocorra a avaliação clínica 
da pele, conhecendo minuciosamente o histórico do 
cliente e compartilhando informações importantes 
sobre a disfunção estética e a proposta de plano de 
tratamento.  
 
Nessa fase é essencial o preparo da pele com  
a proposta de uma hidratação potente.  
 
A escolha dos produtos desde a  
higienização até a permeação  
dos ativos é fundamental para  
o sucesso do tratamento.  
Nessa fase iremos preparar  
a pele para o 2º ciclo. 
 
A indicação é de 4 a 6  
sessões, sendo 1x por  
semana e uso do  
home care dia e  
noite, com ação  
hidratante e  
antioxidante. 
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2º Ciclo - Clarify Now 2R - Fase clareador 
Respeito ao cliente e a sua história 
 

Nessa fase, o olhar clínico experiente, o feeling do 
profissional, acompanhamento da rotina de cuidados e 
orientação sobre a disfunção estética, farão toda a 
diferença para os resultados.  
 
Tudo isso se resume em cuidado da pele e respeito ao 
cliente, que sentirá segurança e motivação para 
alcançar a pele saudável, sem manchas e a 
responsabilidade de manter os resultados com a rotina 
diária de cuidados. 
 
Aplicação de produtos para permeação com ativos 
clareadores com objetivo de inibir a produção de 
melanina agindo nas principais enzimas do processo da 
cascata da melanogênese.  
 
A indicação é de 4 a 8 sessões, sendo 1x por semana e 
uso do home care dia e noite. Em Manchas locais mais 
resistentes, a sugestão é de 2x na semana ou 2 dias 
seguidos(2d). 
 

3º Ciclo - Pós Clarify 3R - Fase Estabelecer 
Resultados Efetivos 
 
Nessa fase, o cliente já conheceu sua pele, estabeleceu 
a rotina de cuidados e nosso objetivo é manter os 
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resultados alcançados de forma efetiva evitando efeito 
rebote, para isso é necessário o comprometimento do 
cliente de fazer a manutenção na clínica a cada 2 meses 
e manter o profissional a par de novos acontecimentos 
ou mudanças. 
Serão de 2 a 4 sessões na clínica 1 X por semana. Os 
ativos para permeação terão ação antioxidantes, 
clareadora e de hidratação. 
 
Em casa o uso de home care dia e noite será de acordo 
com a necessidade de cada paciente. 
 
A indicação do uso via oral das cápsulas antioxidantes é 
de uma cápsula, 1 vez ao dia. 
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Resultados alcançados com o Plano de 
Tratamento Clarify Skin Concept na 
clínica Estética Rosangela Robledo 
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Perguntas e Respostas  
 
Muitas perguntas no dia a dia surgem e quero agora lhe 
ajudar a entendê-las para que as respostas sejam 
assertivas e lhe tragam a credibilidade e confiança 
necessárias na hora de vender e atender seu paciente. 
 

 
 

 
Melasma tem cura? 
Resp.: Com o avanço da tecnologia em 
dermocosméticos e técnicas clínicas, é possível clarear a 
pele e mantê-la sem manchas. O trabalho e 
conhecimento do profissional qualificado, orientação, 
acompanhamento, a disciplina do paciente, rotina de 
cuidados e mudança de hábitos, farão toda a diferença 
para manter os resultados a curto, médio e longo prazo. 
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O sol é o maior inimigo? 
Resp.: Não somente. São muito fatores, entre eles o sol 
e todo aquecimento também, como por exemplo a água 
quente do banho. 
 

O que pode piorar as manchas? 
Resp.: O uso de produtos ou procedimentos que 
promova na pele processo inflamatório descontrolado e 
agressão excessiva. 
 

Peles mais morenas (fototipos altos) são mais 
difíceis de serem tratadas? 
Resp.: Sim. Peles de fototipos mais altos, asiáticas e 
indígenas tem uma pré disposição maior devido ao 
processo de produção de melanina ser mais ativo. 
 

Anti concepcional pode causar manchas? 
Resp.: Caso ocorra a disfunção hormonal, o melanócito 
receberá informações e poderá responder com 
produção de melanina, podendo aumentar ou iniciar o 
processo de hiperpigmentação. 
 

O uso de Hidroquinona é muito recomendado, 
qual problema de usá-la? 
Resp.: O uso da hidroquinona é sim muito recomendado 
por médicos e não se torna a grande vilã quando usada 
adequadamente e pelo período correto. O seu uso 
incorreto pode causar a “morte do melanócito”, 
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causando assim hipocromia local irreversível. Por ser 
uma substância muito tóxica, podemos indicar ativos 
mais modernos e menos nocivos à pele, evitando 
também o temido efeito rebote. 
 

 
 

As famosas cápsulas antioxidantes indicadas tem 
mesmo ação efetiva? 
Resp.: Os antioxidantes orais são usados na prevenção 
do envelhecimento da pele e no combate ao melasma. 
Eles atuam combatendo os radicais livres e 
potencializam a ação do protetor solar. 
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Conclusão 

 
Na minha opinião o melhor tratamento é aquele em que 
respeita o histórico de cada paciente e age em sua 
individualidade. O que podemos ofertar a pele, sem 
agressão e com o mínimo possível de processo 
inflamatório. É aquele em que o profissional está 
preparado, atualizado, seguro.  
 
Quem acompanha e orienta seu paciente desde as 
coisas mais simples como a importância do uso correto 
do sabonete até a quantidade ideal do protetor solar.  
 
O melhor tratamento é também aquele onde o paciente 
assume a responsabilidade e insere em sua vida a rotina 
de cuidados diários porque entendeu que cuidar da 
pele, independente de que tenha melasma ou não, é 
importante, pois estamos envelhecendo todos os dias e 
se quisermos ter uma pele bonita e saudável, é preciso 
disciplina, não existe milagres. 
 
Alguns ativos mais modernos estão sendo usados onde 
os testes apresentaram resultados significativos e a 
resposta de agressão e do processo inflamatório é 
controlado.  
 
Entre os medicamentos, o mais falado hoje em dia é o 
ácido tranexâmico. Outros ativos que podem ser 
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indicados são: ácido kójico, alpha arbutim, vitamina C, 
ácido mandélico, niacinamida, TGP2, belides e outros. 
 
A avaliação e identificação da real necessidade de cada 
pele é fundamental para assertividade na escolha do 
tratamento. Peelings químicos, microagulhamento, 
intradermoterapia são opções que menos agridem a 
pele e quando a intenção é que aconteça, podemos ter 
o controle através do gerenciamento inteligente da 
pele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esse material exclusivo que preparei para você com 
todo amor e carinho foi para te fazer pensar, e essa é a 
ideia!  
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Não se trata de um manual de "protocolos prontos" 
onde as possibilidades são limitadas, mas de 
possibilidades infinitas que podem te levar a resultados 
incríveis e maravilhosos.  
 
A ação inteligente e única é a principal questão aqui e 
quero que você explore o máximo de todo esse 
conteúdo dentro dos ciclos sugeridos. 
 
Eu já vivi e vivo momentos com minhas clientes 
momentos que são de marcar a vida. Pessoas que 
chegam para consulta de avaliação e em nosso primeiro 
contato choram muito por que já fizeram de tudo, 
gastaram muito e tiveram pouco ou muitas vezes 
nenhum resultado.  
 
Sempre relatam que não aguentam mais ter que 
esconder as manchas com maquiagem, que sonham em 
sair de "cara limpa", sem o peso do péssimo sentimento 
de que as pessoas estão olhando para suas "manchas". 
 
São mulheres com a auto estima baixa a ponto de 
estarem depressivas, tomando remédio psicotrópicos e 
anciolíticos, que não saem de casa, não vão a eventos 
sociais com vergonha das manchas. Muitas delas me  
relatam: "essa será minha última tentativa". 
 
Depois da consulta de avaliação, quando explico todo 
processo e compartilho os desafios,  já é possível ver a 
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carinha de esperança delas e durante o tratamento é 
incrível viver com elas cada fase de recuperação da pele.  
Elas enviam fotos, vídeos agradecendo, indicam pessoas 
para também fazerem o tratamento, estão felizes e 
comprometidas.  
 
O grande momento é quando chegamos no 3º Ciclo do 
tratamento - resultado, onde vamos estabelecer e 
manter a pele linda. Aqui elas já conhecem sua pele e 
estão com a auto estima elevadíssima, então você acaba 
de ganhar mais uma cliente amiga que confia em você, 
que é grata e que te admira. 
 
O sentimento de reconhecimento  
profissional chegou e agora você  
precisa curtir tudo isso e fazer  
o que estou fazendo aqui:  
compartilhar com o maior  
número de pessoas possível 
para que a informação de  
que é possível clarear e  
manter clara a pele com  
"manchas".  
 
Agora que você aprendeu o  
Plano de Tratamento Clarify  
Skin Concept - Modelo 3Rs,  
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desejo que ajude o maior número possível de pessoas 
que sofrem com Melasma e tenha muito sucesso e 
reconhecimento do seu trabalho. 
 
Gostou do que viu até agora? Esse conteúdo não acaba 
aqui. Preparei uma série de vídeos exclusivos sobre 
Melasma, onde vou compartilhar com você mais 
conteúdos.  
 
Como, por exemplo: você sabe como orientar a sua 
paciente a lavar pele corretamente? Isso mesmo... 
Dependendo do sabonete que ela utilizar, poderá 
contribuir para manchar a pele e interferir no seu 
tratamento, prejudicando os resultados. 
 
Você sabe indicar o protetor solar mais adequado para 
peles com a disfunção de hipercromias? Usar o protetor 
solar de forma errada pode comprometer o 
clareamento da pele e mais uma vez irá prejudicar os 
resultados do seu plano de tratamento. 
 
E para saber tudo isso e muito mais, clique no link 
abaixo e assista a série de vídeos: 
 
>> SÉRIE DE VÍDEOS ROSANGELA ROBLEDO  
 
   
 
 

http://rosangelarobledo.com.br/serie/
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