
Tipos de manchas que podem ser desenvolvidas na pele:

-Melanoses ou manchas senis: são escuras, arredondadas e surgem com o passar dos anos no corpo devido a
exposição prolongada ao sol. “ Essas manchas nos mostram o histórico de exposição solar ao longo da vida”.

-Éfélides ou sardas: manifestam-se na face de crianças ou jovens de pele, geralmente muito clara após exposição em
excesso ao sol.

-Melasmas: Normalmente surgem após a gravidez, uso de pílula ou exposição ao sol e acontece com maior
probabilidade na região das maças do rosto, buço e testa. “ Podem aparecer em outros locais, como colo e braços, mas
são casos mais raros. Em geral, surgem pela combinação da gestação ou uso de pílula com a exposição solar”.

-Manchas de pós-acne: Aparecem depois do processo inflamatório da acne. “No início, são manchas avermelhadas
que podem se tornar amarronzadas.

-Ceratose Seborreica: são lesões ásperas, escuras ou esbranquiçadas. Podem ocorrer na face, couro cabeludo,
membros e tórax. “ Muitos pacientes confundem com verrugas, porem o quadro é benigno e só traz incomodo estético”.
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MANCHAS NA PELE

Melanoses: o tratamento destas manchas pode ser
feito de diversas maneiras: Produtos clareadores,
peelings químicos, cauterização química, crio cirurgia,
dermoabrasão, luz intensa pulsada e lazer. Existem
vários tipos de aparelhos a laser para tratar esta
desordem, assim como aparelhos de luz intensa
pulsada. Estes devem atuar superficialmente na pele,
sem a necessidade de anestesia, pois a aplicação é
indolor. Logo após a sessão, as manchas escurecem,
como se tivessem sido queimadas. Ocorre a formação
de uma crosta no local da aplicação que se desprende
da pele em 7 a 10 dias, deixando uma superfície
rosada (pele recém-formada). Nestas áreas é
obrigatório o uso de protetor solar diário.
Efelides: Evitando-se a exposição solar, as sardas
tendem a clarear gradualmente. No entanto, o
tratamento acelera o seu clareamento. Incluindo o uso
de protetores solares sempre que houver exposição da
pele ao sol ou mormaço e no uso de substancias
despigmentantes associadas a alguns tipos de ácidos.
Pellings superficiais podem acelerar o processo. O
tratamento deve ser orientado de acordo com cada
caso.

Melasmas: Importante o paciente sempre se proteger
contra os raios ultravioletas e a luz visível, além de
procedimentos para o clareamento e uso de
medicamentos tópicos e/ou orais. Para ajudar na
remoção das manchas podem ser utilizado cremes
clareadores a base de hidroquinona, ácido
glicólico, ácido retinóico, ácido azeleico entre outros.
Pode-se usar laser ou outras formas de energia luminosa
para ajudar no processo.
Manchas de pós acne: Os tratamentos irão depender da
gravidade das cicatrizes. Entre outras opções disponíveis
temos: Dermoabrasão, laser, dermaroller, pelling de
fenol.
Ceratose: o tratamento consiste em cauterização
química. É a aplicação de ácidos em lesões cutâneas
com a finalidade de provocar destruição dos tecidos.
Crioterapia com nitrogênio líquido – processo que utiliza
o frio como método terapêutico. O procedimento tem
como o objetivo o congelamento de determinadas lesões,
levando a destruição das mesmas com finalidade
terapêutica. É indicado para lesões benignas, pré
malignas e malignas.
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