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Olá! 

Você está recebendo esse e-book GRATUITAMENTE por ter acessado 

nossa divulgação do curso de Limpeza de Pele Profunda do Instituto Sarkis 

de Educação e Saúde! Um curso COMPLETO para profissionais que 

desejam excelência no mercado de trabalho, como você!. Esse é apenas 

um pequeno fragmento de tudo que você irá aprender adquirindo o nosso 

curso e dando um UP GRADE profissional.  

 

VOCÊ SABE TRATAR ACNE?  

 

TRATAMENTO DA ACNE 

Os objetivos do tratamento da acne são: prevenir ou tratar as lesões; reduzir o 

desconforto físico provocado pelas lesões inflamadas; melhorar a aparência do 

indivíduo; prevenir ou minimizar a formação de cicatrizes; evitar o desenvolvimento de 

efeitos psicológicos adversos.  

 

Embora a acne tenha uma evolução bem característica, sem dificuldades para o 

diagnóstico, algumas doenças podem ser confundidas com ela, como por exemplo, as 

foliculites e pseudofoliculites, a dermatite perioral, miliária rubra, impetigo, psoríase 

pustulosa, rosácea e erupções acneiformes.  

 

Por ser considerada um processo normal do desenvolvimento, há um atraso na procura 

de ajuda médica que pode levar ao desenvolvimento de cicatrizes tanto a nível cutâneo 

como a nível psico-social. As lesões inflamatórias são dolorosas e os episódios de 

exarcebação da acne podem provocar uma baixa auto-estima, perda de auto confiança, 

isolamento social e mesmo depressão. 

 

Estando a acne sob influência hormonal androgénica, o estudo hormonal 

circunstanciado, sobretudo na mulher, apenas se justifica em determinadas situações. 

São indicações para se proceder a estudo hormonal: início precoce ou tardio (>20-22 

anos); início súbito, sobretudo quando é intenso e não há história familiar; acne 

resistente aos tratamentos convencionais; acne recidivante; agravamento pré-menstrual 

intenso; existência de alterações hormonais, em especial oligomenorreia e amenorreia 

(regularidade menstrual não exclui anomalia adrenal); menarca tardia (hiperplasia 

supra-renal); esterilidade (disfunção ovárica); co-existência de alopécia bitemporal ou 

do vertex; co-existência de hirsutismo ou de outros sinais de virilização. 
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Deve-se tratar os quatro fatores principais que ocasionam a acne, prevenir e tratar 

cicatrizes e manchas, e prevenir recidivas. A respeito do tratamento clínico da acne, a 

literatura evidencia a existência de várias técnicas e métodos de tratamento, que 

apresentam bons resultados no que diz respeito à melhora do aspecto geral da pele e 

contenção do grau de acometimento desta afecção dermatológica. Na maioria dos 

casos as técnicas de tratamento para a acne são escolhidas de acordo com o grau de 

acometimento da acne e a sua tipologia. Porém, de modo geral, podemos dividir o 

tratamento da acne em: profilático (cuidados higiênicos e alimentares), medicamentoso 

(uso de antiinflamatórios, antibióticos, cosméticos etc), cirúrgico, terapêutico (limpeza 

de pele, luz pulsada etc) e alternativo (acupuntura, fitoterapia etc).  

 

Alguns cuidados do dia-a-dia podem auxiliar o tratamento da acne. Os pacientes com 

acne tendem a lavar o rosto frequentemente devido à oleosidade, muitos deles são até 

fanáticos esfregando o rosto com água e sabonete várias vezes ao dia, pois o aspecto 

das lesões aparenta sujeira. No entanto, esse ato compulsivo de lavagem apenas retira 

a parte lipídica superficial, que é restaurada após trinta segundos, pois é o sebo contido 

na parte profunda do folículo que desencadeia a patologia. A acne não é um problema 

causado por sujeira, mas recomenda-se lavar o rosto com água e sabão líquido, pelo 

menos duas vezes ao dia, suavemente para não irritar a pele. Lavar os cabelos 

frequentemente também é necessário, evitando-se usar óleo neles ou deixar o cabelo 

no rosto. Devem ser utilizadas pomadas, cosméticos, filtros solares sob a forma de gel 

ou loções “oil free”, pois as substâncias comedogênicas apresentam maior efeito em 

indivíduos com acne do que nos que não apresentam patologia, já que tais produtos 

induzem à formação de comedões de forma abundante na pele, que conduzem à 

formação de lesões acnéicas.  

 

Quanto à dieta, cada vez mais as pesquisas científicas têm concentrado seus esforços 

na busca de alimentos que possam auxiliar na promoção da saúde e do bem-estar. 

Neste aspecto, a alimentação e os benefícios que a mesma pode trazer para a estética 

têm sido muito observados. Em estudo realizado por Smith et al (apud Comin e Santos, 

2011) observou-se que modificações na dieta podem alterar os parâmetros bioquímicos 

e endócrinos que envolvem a patogênese da acne. Dietas de alta curva glicêmica 

parecem exacerbar a ocorrência de acne, enquanto que dietas de baixa curva glicêmica 

promovem redução significativa do número de lesões, sugerindo uma associação entre 

quadros de hiperinsulinemia e a ocorrência de acne vulgar. Recentemente tem sido 

demonstrada, através de pesquisas com metodologia mais adequada, uma melhora no 

quadro clínico da acne quando são adotadas dietas com baixa curva glicêmica. A esses 
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achados foram atribuídas justificativas metabólicas e bioquímicas pertinentes, 

vislumbrando-se, a partir de então, uma nova possibilidade de prevenção e tratamento 

da acne. Em um estudo de coorte randomizado, com 31 homens acometidos pela acne 

vulgar, Smith et al observaram o efeito das dietas de baixa curva glicêmica na secreção 

sebácea e composição dos triglicerídeos da superfície epitelial. Doze semanas após a 

adoção de uma dieta de baixa curva glicêmica percebeu-se redução do peso corporal, 

diminuição das lesões de acne, redução da oleosidade da pele e aumento significativo 

na taxa de ácidos graxos saturados (SFAs) e monoinsaturados (MUFAs) no sebo. O 

aumento nas concentrações de SFAs e MUFAs mostrou-se como um preditivo para a 

melhora clínica da acne. 

 

Tratamento tópico 

Existem diversos fármacos, tópicos e sistémicos, que atuam nos diferentes estágios de 

evolução das lesões de acne, e que podem ser usados isoladamente ou em combinação 

(em função das características de cada doente). Os produtos prescritos mais 

frequentemente são os antibióticos em associação a outros agentes como peróxido de 

benzoíla, ácido retinóico, ácido salicílico, nicotinamida e ácido azelaico etc. 

 

Tratamento Sistêmico 

O tratamento sistêmico é considerado nas formas inflamatórias da acne e nas de difícil 

controle. São usados antibióticos, antiandrógenos e retinóides sistêmicos. 

 

Tratamento hormonal 

Algumas mulheres não respondem à terapia convencional devido ao excesso de 

hormônios androgênicos ou hipersensibilidade periférica a eles. Nesses casos pode 

ocorrer a associação da acne com hirsutismo, oleosidade da pele (seborréia) e alopecia. 

Diante disso, alguns médicos prescrevem bloqueadores de receptores de androgênios, 

antiandrogênicos e inibidores da produção de androgênios adrenais ou ovarianos. 

 

 

Retinóides Sistêmicos – Isotretinoína 

A isotretinoína é um metabólito da vitamina A indicado para acne grave, nodular e 

inflamatória, ou quando outros tratamentos falham. Foi introduzida no arsenal 

terapêutico em 1980. Ocasionalmente é usada nos casos com cicatrizes deformantes, 

com estresse psicológico significativo ou com recaídas freqüentes após a parada da 

terapia convencional. Atua seletivamente sobre a glândula sebácea, diminuindo a 

excreção de sebo em 90% dentro de um mês. Normaliza a queratinização folicular 
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alterada, reduzindo, assim, a proliferação da P. acnes, tanto na superfície quanto dentro 

do ducto pilossebáceo. É rapidamente absorvida após a administração oral e é 

metabolizada no fígado. É o tratamento de escolha para acne cística, para acne que 

não responde à terapia convencional e para acne que está causando a formação de 

cicatrizes. A dose inicial é de 1 mg/kg/peso/dia, via oral, subdividida em duas ou três 

tomadas, por um período mínimo de cinco meses. Essa dose pode ser reduzida 

gradualmente, mas a dose mínima deve estar sempre acima de 0,5 mg/Kg/peso/dia 

para se evitar recidiva do quadro. Alguns pacientes podem precisar de um período maior 

de tratamento, de seis a dez meses. Não deve ser usada com tetraciclina, macrolídeos, 

anticonvulsionantes e hipoglicemiantes orais. O efeito colateral mais importante é a 

tetragenicidade, portanto deve ser prescrita em mulheres em anticoncepção ou fora do 

período fértil. A anticoncepção deve ser mantida pelo prazo médio de três meses após 

o término do tratamento. Precisa ser prescrita num receituário especial para retinóides, 

com termo de consentimento assinado pelo paciente e pelo médico. Todos os pacientes 

desenvolvem um ressecamento da pele, particularmente dos lábios. Há um 

ressecamento de todas a smucosas, principalmente a nasal. Alguns podem apresentar 

colonização por Staphylococcus aureus. As reações sistêmicas mais relatadas são: 

mialgia e artralgia; cefaleia e obstipação intestinal. Todos os efeitos podem ser tratados 

sintomaticamente e de maneira clássica, sendo revertidos após o término do tratamento. 

Alguns exames laboratoriais são necessários para o uso seguro da isotretinoína. No 

início do tratamento pode haver exacerbação do quadro.  

 

 

Tratamento de Consultório 

Além do tratamento medicamentoso, o tratamento da acne pode ser realizado nos 

consultórios, por meio da Limpeza de pele profunda, com extração dos comedões, 

Microdermoabrasão, Peelings químicos, Laser, Luz Pulsada etc. 

 

Esperamos que tenha aproveitado a leitura!  

Nos vemos em breve em um dos nossos cursos 

 

 

Instituto Sarkis  

“Há 16 anos transformando vidas!” 

“O nosso trabalho é o seu Sucesso!” 


