Title
Distúrbios
da Hipopigmentação
Subtitle
Efi
cácia e segurança no tratamento do Vitiligo

A melanina e sua
síntese
A melanina, principal pigmento da pele,
é formada no estrato germinativo por
melanócitos, que são células dendríticas
localizadas na junção da derme com a
epiderme. A produção de melanina nos
melanócitos, ocorre mais precisamente
no interior de organelas denominadas
melanossomos.
A quantidade dessas organelas determina
se a pele será mais ou menos pigmentada.
Nos melanócitos ocorrem diversas
reações, estimuladas principalmente,
pela enzima tirosinase que, através de
uma cascata de reação, oxida a tirosina e
a converte em melanina.
Tirosina

Distúrbios de pigmentação

O2

Distúrbios de pigmentação são condições
que podem tornar a pele mais clara ou
mais escura do que o normal, manchada
ou descolorida. A hipopigmentação é uma
afecção causada por deficiência ou perda
da pigmentação por melanina na epiderme,
também conhecida como hipomelanose.
Pode ser localizada ou generalizada e,
resulta principalmente, de causas genéticas,
trauma, inﬂamação ou infecções. O vitiligo
é o distúrbio de hipopigmentação mais
comum na população.

sem etiologia definida, que pode acarretar
uma série de transtornos aos pacientes.
O acompanhamento emocional do paciente
é decisivo para o sucesso do tratamento.

O vitiligo

Terapias convencionais para o
tratamento do vitiligo

O vitiligo é uma doença cutânea
idiopática, caracterizada por máculas
branco-nacaradas de diferentes tamanhos
e formas, com tendência a aumentar
centrifugamente de tamanho. Caracterizado
por uma leucodermia adquirida de origem
desconhecida, o vitiligo provoca a destruição
dos grânulos da melanina e dos melanócitos
na pele, bulbo capilar, mucosas e olhos.
Cerca de 0,5% a 1% da população mundial
sofre de vitiligo. No Brasil, estima-se que 2,9
milhões de pessoas sejam portadoras da
doença. O vitiligo é considerado uma doença

Existem várias opções para o tratamento
do vitiligo. A maioria consiste em restaurar
o pigmento da pele, principalmente por
migração e ativação dos melanócitos. Deve
ser levado em consideração o tratamento
mais apropriado para cada paciente.

Tirosinase

DOPA
Tirosinase
Dopaquinona
Leucodopacromo
Dopacromo
Zn
5,6-diidroxindol
Indol 5,6 quinona
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Corticoides e imunomoduladores
Fotoquimioterapia (PUVA)
Fototerapia (UVB)
Análogos da vitamina D3
Laser
Cirurgia

Lucas S.C. Nogueira; Pedro C.Q. Zancanaro; Roberto D. Azambuja;
An. Bras. Dermatol. vol.84 no.1 Rio de Janeiro Jan./Feb. 2009)

Tirosina-melanina
+ Proteína
Melanoproteina
Melanina
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Tratamento tópico do vitiligo
Title
Tacrolimus em adultos
Pesquisadores brasileiros conduziram um estudo em dez portadores de vitiligo, avaliando
a eficácia do tratamento com uma pomada de tacrolimus a 0,1%. O tratamento foi utilizado
2 vezes ao dia, durante 16 semanas.
Os resultados demonstraram que 6 pacientes com lesões nas regiões cefálica e cervical
apresentaram excelente repigmentação (>75%) após 16 semanas de tratamento.
Nas extremidades e no tronco, resultados bons e excelentes foram observados em
27% dos pacientes.

Tacrolimus em adultos
Tacrolimus

0,1 %

Fitalite™

qsp 30 g

Posologia: aplicação tópica nas lesões,
2 vezes ao dia.
Tamler C, Duque-Estrada B, Oliveira PA, Avelleira JC. Tacrolimus
0,1% ointment in the treatment of vitiligo: a series of cases. An
Bras Dermatol. 2011 Jan-Feb;86(1):169-72.

Tacrolimus em crianças
Em um estudo, crianças com idade entre 2 e 16 anos, portadoras de vitiligo na região facial
(55 crianças) e não-facial (45 crianças) foram tratadas por 6 meses com uma pomada de
propionato de clobetasol a 0,05% (30), pomada de tacrolimus a 0,1% (31) ou placebo (29).
A repigmentação bem-sucedida (>50%) foi obtida em 58% dos casos. Os pesquisadores
concluíram que ambos os tratamentos foram eficazes.
Ho N, Pope E, Weinstein M, Greenberg S, Webster C, Krafchik BR. A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of topical tacrolimus
0•1% vs. clobetasol propionate 0•05% in childhood vitiligo. Br J Dermatol.

Tacrolimus em crianças
Tacrolimus

0,1 %

Propionato de clobetasol

0,05 %

Fitalite™

qsp 30 g

Posologia: aplicação tópica nas lesões,
2 vezes ao dia.

Quelina
A quelina promove repigmentação ao formar um complexo molecular de coloração escura
com o DNA das células da pele, porém, apresenta baixa taxa de fotoligação. Com a irradiação
subsequente (365nm), forma um composto fotoconjugado.
Ho N, Pope E, Weinstein M, Greenberg S, Webster C, Krafchik BR. A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of topical tacrolimus 0•1%
vs. clobetasol propionate 0•05% in childhood vitiligo. Br J Dermatol.2011 Sep;165(3):626-32. doi: 10.1111/j.1365-2133.2011.10351.x. Epub 2011 Jun 30.

Quelina associada à luz MEL
Quelina

4%

Fitalite™

qsp 30 g

Posologia: aplicação tópica nas lesões, 1 vez
ao dia, antes da exposição à luz MEL 308nm.

O tratamento com quelina a 4% associada à luz MEL 308nm promoveu excelente repigmentação
em 56,25% dos pacientes, e boa repigmentação em 31,25 % após 12 semanas.

Quelina associada à exposição solar
Quelina

2%

Saraceno et al. Monochromatic excimer light 308 nm in monotherapy and combined with topical khellin 4% in the treatment of vitiligo: a
controlled study. Dermatol Ther. 2009 Jul-Aug;22(4):391-4.

Fitalite™

qsp 30 g

Quelina a 2%, aplicada 3 vezes por semana, e associada a exposição solar por até 90 minutos,
durante 16 semanas, promoveu repigmentação >50% em 24,9% dos pacientes tratados.

Posologia: aplicação tópica nas lesões,
3 vezes por semana, antes da exposição à
radiação solar.

Orecchia G, Perfetti L. Photochemotherapy with topical khellin and sunlight in vitiligo. Dermatology.1992;184(2):120-3.

Quelina associada a Tacrolimus
Um estudo-caso foi realizado com uma menina de 8 anos de idade, portadora de vitiligo há
2 anos. O tratamento utilizou tacrolimus tópico a 0,1%, 2 vezes por dia associado a quelina tópica
a 3% e exposição solar por 10 minutos, 1 vez por dia. A resposta clínica foi avaliada através de
exame físico e fotos.
Resultados:
• Foi observada resposta rápida
• Houve repigmentação importante das lesões, principalmente na região da face
• Nenhuma reação adversa foi reportada
A associação dessas formulações é uma opção terapêutica para tratamento de vitiligo em
crianças, pois não promove efeitos adversos relacionados ao uso de corticoides.

Quelina
Quelina

3%

Fitalite™

qsp 30 g

Posologia: aplicação tópica nas lesões, 1 vez
ao dia, antes da exposição à radiação solar

Tacrolimus
Tacrolimus

0,1 %

Fitalite™

qsp 30 g

Posologia: aplicação tópica nas lesões, 2 vezes
ao dia.

Evidências clínicas
Title
Eficácia e segurança nos distúrbios da hipopigmentação
Um estudo foi conduzido na Itália, durante 6 meses, com 75 pacientes de 18 à 53 anos, afetados por vitiligo com extensões variáveis entre 5% e 35%
da superfície total da pele.
A avaliação considerou 2 grupos de pacientes:
Grupo A (32 pacientes) - receberam creme com piperina + 3 sessões semanais de
fototerapia (UVB 311 nm).
Grupo B (43 pacientes) - receberam somente creme com piperina.

Avaliação de pacientes

Resultados
Grupo A
32 pacientes

• No grupo A, 80% dos pacientes tiveram de 76% a 100% de repigmentação
• No grupo B, 52,4% dos pacientes tiveram de 76% a 100% de repigmentação
• Mais de metade dos pacientes do grupo A mostrou sinais de repigmentação a 		
partir do primeiro mês, enquanto que no grupo B este percentual foi alcançado
entre o segundo e terceiro mês
• Apenas um paciente, pertencente ao grupo B, apresentou repigmentação menor

(43%)

Grupo B
43 pacientes
(57%)

Creme com piperina + 3 sessões
semanais de fototerapia

do que 25%
• O percentual de repigmentação obtido permaneceu estável mesmo depois de
3 e 6 meses após o final do protocolo

Creme com piperina

Antes

Taxa de repigmentação no final do estudo

80,0
70,0

% de pacientes

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Depois
0 - 25%

26 - 50%

51 - 76%

76 - 100%

Grupo A

0,0

3,3

16,7

80,0

Grupo B

2,4

14,3

31,0

52,4

G. Menchini, C. Comacchi, Testing a piperine cream with and without ultraviolet B phototherapy in 75
patients affected by bilateral vitiligo, GISV- Italian Group for the Study and Treatment of Vitiligo

Paciente com repigmentação completa da
região periocular*

Evidências clínicas
Title
Resultados em 6 meses de tratamento
Grupo A
80% dos pacientes tiveram de 76% a 100% de repigmentação

Antes

Antes

Depois

Depois

Paciente com elevada taxa de repigmentação*

Paciente com taxa de repigmentação de 93%*

Grupo B
52,4% dos pacientes tiveram de 76% a 100% de repigmentação

Antes

Antes

Depois

Depois

Paciente com completa repigmentação das pálpebras*

* Fotos feitas com luz de WOOD

Paciente com taxa de repigmentação de 95% *

Conclusão
O estudo realizado com 75 pacientes, comprovou que o tratamento tópico diário com creme a base de piperina revelou-se altamente efetivo em
induzir a repigmentação das áreas afetadas, com ou sem estimulação UV.

Title
Pigmerise™ em Fitalite™
Pigmerise™ em Fitalite™: Inovação Fagron para a repigmentação da pele
Baseado em novas evidências científicas, a equipe de Pesquisa e Desenvolvimento Científico Magistral da Fagron desenvolveu o
fitocomplexo natural, derivado de black pepper (Piper nigrum L.),em óleo resina, contendo elevadas concentrações de alcalóides e
óleos voláteis. A tecnologia exclusiva de Pigmerise™ promove um efeito sinérgico, possibilitando atravessar a barreira cutânea e atingir
os melanócitos.
Pigmerise™ não contém álcool na composição e permite aplicação em áreas sensíveis, como boca, área dos olhos e região genital,
aumentando assim, a adesão dos pacientes ao tratamento. A formulação em Fitalite™, potencializada pelos fitossomas do veículo, aumenta
a penetração de Pigmerise™ na camada mais profunda da derme.
Pigmerise™ não contém conservantes e antioxidantes, permitindo incorporação rápida e segura em formulações para uso tópico.
Pigmerise™ está disponível exclusivamente para formulações magistrais individualizadas.

Uso seguro de Pigmerise™ em Fitalite™
Um estudo foi realizado pelo Centro di Cosmetologia da Universitá de Ferrara, na Itália para avaliar a formulação de Pigmerise™ em Fitalite™. 20
pacientes, divididos em 3 grupos, receberam a formulação e patches oclusivos para evidenciar mais rapidamente o grau irritativo.
A avaliação da reação irritativa foi classificada em grupos, de acordo com o grau: leve, claramente visível e de moderada a grave. As ocorrências
foram observadas 15 minutos após aplicação e retirada do patch e 24 horas após a 1ª avaliação.
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Avaliação de irritação cutânea

Avaliação de resposta irritativa
Número de pacientes
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Simonato Michele, Centro di Cosmetologia Universitá di Ferrara, 2015

O estudo concluiu que a formulação de Pigmerise™ em Fitalite™ não causou nenhuma reposta irritativa, como eritema e/ou edema cutâneo nos
pacientes avaliados.

Formulação

Recomendações de uso

Creme para repigmentação cutânea
Pigmerise™

20%

Fitalite™

qsp 50 g

Posologia: Aplicação tópica nas lesões,
1 vez à noite.
Dispensar em embalagem airless.

• Aplicar uma fina camada do gel creme à noite, suficiente para cobrir a extensão total da 		
lesão, da seguinte forma:
1. Primeiramente nas áreas em que a pele é mais espessa;
2. Depois, uma finíssima camada nas áreas mais sensíveis como a região ao redor dos olhos e 		
da boca e nos órgãos genitais;
• Para aplicação de outros produtos ou cosméticos, recomenda-se aguardar 20 minutos após
o uso do gel creme com Pigmerise™ em Fitalite™;
• Antes de exposição à fototerapia (radiação UV), deve-se lavar bem o local tratado, pois 		
Pigmerise™ também age como um bloqueador da radiação UV;
Observações:
• Pigmerise™ pode causar ardência e eritema transitórios quando aplicado em regiões
sensíveis como ao redor dos lábios e pálpebras (duração de 5 a 30 minutos);
• Pigmerise™ pode manchar tecidos.

Title
Fitalite™
Fitalite™ - Gel creme natural premium
Fitalite™ é um gel creme hidrofílico natural muito leve, que possui formulação única. Fitalite™
contém fitossomas (corpúsculos oleosos de origem vegetal), que melhoram a penetração dos
ativos presentes na formulação; Também possui propriedades antioxidantes.
Fitalite™ é um veículo tópico não oleoso e elegante, compatível com grande número de ativos
farmacêuticos (APIs) e dermacêuticos (DCIs), assim como solventes. Fitalite™ é ideal para
prescrição médica individualizada e cuidados diários da pele, atendendo de forma perfeita às
necessidades de peles vulneráveis, sensíveis, oleosas e normais.

Aplicações

Benefícios de Fitalite™

• Peles sensíveis e vulneráveis
• Peles com dermatite

• Formulado com emulsionantes naturais
e fitossomas que contêm altas 		

• Sensorial leve
• Por ser livre de parabenos e 			

• Peles acneicas e oleosas
• Pele submetida a procedimentos 		
dermatológicos ou cirúrgicos
• Tratamento de envelhecimento e 		
fotoenvelhecimento
• Área dos olhos

concentrações de triglicérides de ácidos
linoleico e oleico, Fitalite™ otimiza a 		
penetração dos ativos na epiderme
• Contém tocoferol, antioxidante que 		
protege os APIs e a pele
• Oferece hidratação suave

propilenoglicol, pode ser usado em 		
feridas ginecológicas e casos de dor
vulvar crônica, sem causar irritação.

fagron.com.br

MP01360216FABR

Formulado de acordo com os mais avançados conhecimentos sobre segurança e tolerância de
veículos tópicos, Fitalite™ não contém ingredientes nocivos, obsoletos ou controversos.

