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Introdução: A utilização de produtos naturais para tratamentos de diversas afecções é algo antigo, 
descrito desde a origem do homem, no qual, utilizava de plantas para tratamentos de ferimentos e 
desordens naturais. Quando um produto natural é utilizado associado a tratamento de desordens da 
epiderme ou associados a beleza (intimamente ligado a cosmetologia, como tinturas para pele e 
unguentos para os lábios) é denominado fitocosmético. Objetivo: Frente ao exposto, o objetivo do 
trabalho é expor a apresentação de um relato de experiência em caso de um processo inflamatório de 
origem bacterina devido a uma acne tratado com óleo essencial de melaleuca associado a terapia 
fotodinâmica. Material e métodos: Para tal, foi realizado higienização do local especifico a ser 
trabalhado, com solução de limpeza e posteriormente hidratado com solução tonificante. Foi utilizado no 
local 20 µL de óleo essencial puro de melaleuca (Melaleuca alternifólia) e realizado massagem circular 
para espalhar o produto. Sobre o local foi incidido uma luz de intensidade azul (± 550nm) focalizando no 
local. Resultados e discussão: Após a exposição de 5 minutos, foi observada diminuição de hiperemia 
ativa pela ausência de rubor intenso, passando de intenso para leve, diminuição do edema e fechamento 
do poro (Figura 1). A utilização do óleo essencial de melaleuca já é descrita quanto à sua utilização para 
afecções dermatológicas devido à sua alta permeação cutânea (Capetti et al., 2020). A terapia 
fotodinâmica é utilizada na perspectiva de descoberta de novos tratamentos, que por sua vez, vem 
sendo cada vez mais difundida na área biomédica, sendo utilizada por biomédicos, esteticistas, 
farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, médicos veterinários, odontólogos entre outros (Silva, 2020). 
Em suma, é possível dizer que o óleo essencial de melaleuca tem um forte potencial reparador frente a 
processos inflamatórios e infeciosos causados por acnes mediante a associação de aplicação de terapia 
fotodinâmica. Porém, mais estudos são imprescindíveis para elucidar mecanismos de ação, atividade 
fotossensível, toxicidade de exposição a longo prazo entre outros. 
 

 
Figura 1: A – apresentação de quadro de rubor em região de face devido processo 
infeccioso acneico. B – apresentação da reparação da pele após tratamento com 
melaleuca e terapia fotodinamica. Fonte: próprio autor.  
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