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RESUMO 

 

Fundamentos: Estudos recentes têm demonstrado um aumento do número 

de casos de acne em mulheres adultas. Estas pacientes são predominantemente 

normoandrogênicas e exibem diferenças clínicas, quando comparadas ao grupo 

mais comumente acometido, os adolescentes. Os tecidos periféricos, neste caso 

as glândulas sebáceas, atuam convertendo precursores hormonais em 

substâncias mais potentes que estimulam o  aumento da produção do sebo, 

deixando essas áreas mais propensas à colonização pelo Propionibacterium 

acnes (P. acnes). Receptores recentemente descobertos, conhecidos como Toll-

like receptor 2 (TLR2), expressos em queratinócitos e células inflamatórias, 

desempenham um papel crucial no desencadeamento da resposta inflamatória na 

acne ao reconhecer fragmentos do P. acnes. Alguns estudos revelaram que os 

queratinócitos também exibem o receptor CD1d, conferindo a estas células a 

função de apresentação de antígenos lipídicos. A redução da atividade 

androgênica nas glândulas sebáceas através do uso de determinados 

contraceptivos orais ou a propriedade antibacteriana de certas medicações tópicas 

poderia contribuir para o controle do processo inflamatório imuno-mediado. 

Método: foi realizado um estudo de intervenção terapêutica, randomizado e 

comparativo, incluindo mulheres adultas, de 26 a 44 anos, apresentando acne, 

sem outras manifestações androgênicas, além de um grupo controle, pareado por 

idade, de mulheres sadias. As pacientes portadoras de acne (38) foram 

randomizadas em dois grupos de tratamento: 1) Grupo COC: 20 mulheres tratadas 

com um contraceptivo oral combinado (COC) contendo etinilestradiol 0,03 mg 

associado à drospirenona 3 mg, por 24 dias, durante 6 ciclos consecutivos; 2) 

Grupo AA: 18 mulheres que receberam tratamento tópico com ácido azeláico (AA) 

15%, em gel, duas aplicações diárias, por 6 meses. A eficácia foi avaliada por 

contagem das lesões pelo pesquisador, avaliação fotográfica por dois 

dermatologistas independentes, questionário de qualidade de vida em acne (Acne-

Qol), análise imuno-histoquímica da expressão dos receptores TLR2 e CD1d e 

pelas dosagens de hormônios androgênicos e de seu principal metabólito, o 

glicuronato de androsterona (ADT-G). A segurança foi verificada pelo relato e 
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ocorrência de eventos adversos clínicos. Os dados foram submetidos à análise 

estatística. Resultados e Conclusões: foram avaliadas as populações ITT e PP 

(COC, n=20 e 20; AA, n=18 e 14, respectivamente); a apresentação clínica foi 

característica, de intensidade leve a moderada e distribuição das lesões no terço 

inferior da face. Houve melhora clínica e da qualidade de vida com as duas 

opções de tratamento, sem diferença. As análises imuno-histoquímicas revelaram 

hiperexpressão do TLR2 na epiderme e na glândula sebácea das pacientes com 

acne, tanto na lesão quanto na região perilesional e sua expressão foi reduzida 

pelas duas opções terapêuticas. O receptor CD1d apresentou aumento de sua 

expressão somente na epiderme, tanto na lesão quanto na região perilesional, 

quando comparado ao grupo controle. As quantificações de dihidrotestosterona 

(DHT) e ADT-G, realizadas por cromatografia líquida, foram sensíveis em detectar 

diferenças entre os grupos controle e doença. Porém, somente a dosagem de 

ADT-G foi útil tanto em detectar esta diferença quanto no acompanhamento da 

evolução clínica, com redução de seus valores durante o uso do COC. As duas 

opções terapêuticas foram eficazes, seguras e com boa tolerabilidade para acne 

da mulher adulta. 
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ABSTRACT 

 

 Background: Recent studies have shown an increasing number of acne 

cases in adult women. These patients are predominantly normoandrogenic and 

show some clinical differences compared with the most commonly affected group, 

the adolescents. The peripheral tissues, in this case the sebaceous glands, act 

converting hormonal precursors into more potent substances which increase 

sebum production, turning these areas more prone to colonization by 

Propionibacterium acnes (P. acnes). Newly discovered receptors, known as Toll-

like 2 (TLR2), expressed in keratinocytes and inflammatory cells play a crucial role 

in triggering the acne inflammatory response by recognizing P. acnes fragments. 

Some studies have revealed that keratinocytes also express the CD1d receptor; 

these molecules have been identified to present lipids. The reduction of androgenic 

activity in the sebaceous glands through the use of oral contraceptives or the 

antibacterial property of some topical medications helps the reduction of the 

immune-mediated inflammation. Method: We performed a therapeutic 

interventional, randomized and comparative study, including adult women with 

acne, 26-44 years old; without any other androgenic manifestation as well as a 

control group matched for age, composed by healthy women. The patients with 

acne (38) were randomized into two treatment groups: 1) COC Group: 20 women 

treated with a combined oral contraceptive (COC) containing ethinylestradiol 0.03 

mg combined with drospirenone 3 mg, 24 days, during 6 consecutive cycles; 2) AA 

Group: 18 women who received topical treatment with azelaic acid (AA) 15% gel, 

twice daily application, for 6 months. Efficacy was assessed by counting the 

lesions by the researcher, photographic assessment by two independent 

dermatologists, questionnaire about quality of life in acne (Acne-QoL), 

immunohistochemical analysis of the expression of TLR2 and CD1d receptor, and 

the dosages of androgenic hormones and its major metabolite, androsterone 

glucuronide (ADT-G). Safety was been verified by the report and the observation of 

clinical adverse events. Data were statistically analyzed. Results and 

Conclusions: we analyzed the ITT and PP populations (COC, n = 20, 20; AA, n = 

18 and 14, respectively); the clinical presentation was characteristic, with signs of 

mild to moderate intensity and the distribution of lesions in the lower face. There 
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was clinical and quality of life improvement with both treatment options, with no 

difference. The immunohistochemical analysis revealed overexpression of TLR2 in 

the epidermis and sebaceous glands of acne patients, both in the lesion and in the 

perilesional region and its expression was reduced by the therapeutic options. The 

CD1d receptor showed an increase of its expression only in the epidermis, both in 

the lesion and in the perilesional region when compared with the control group. 

The quantification of dihydrotestosterone (DHT) and ADT-G, made by liquid 

chromatography, was sensitive to detect differences between the control and 

disease groups. However, only the dosage of ADT-G was useful both in detecting 

this difference and in monitoring the clinical course, with a reduction of its values 

with COC. The two treatment options were effective, safe and well tolerated by 

adult woman presenting acne. 
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1 Introdução 

 

A acne vulgar é uma doença inflamatória crônica que afeta a unidade 

pilossebácea. Estudos epidemiológicos demostraram um aumento do número de 

casos desta dermatose em mulheres adultas, apresentando prevalência variando 

de 14 a 40 %. (Poli et al., 2001; Collier et al., 2008; Addor e Schalka, 2010). 

Justificativas para este aumento ainda não estão completamente elucidadas; 

alterações hormonais relacionadas ou não às mudanças enfrentadas pelas 

mulheres na vida moderna (Albuquerque et al., 2014), maior procura pelo serviço 

dermatológico e maior valorização da queixa pelo médico estão incluídas nestas 

possibilidades (Williams e Layton, 2006). Clinicamente, estas pacientes 

apresentam algumas diferenças importantes quando comparadas com a forma 

mais comum que é a acne vulgar ou do adolescente. As lesões são 

predominantemente inflamatórias, com intensidade leve a moderada e 

concentram-se nas seguintes regiões: mandibular, cervical lateral, dorso superior 

e central do tórax. Nos casos associados ao tabagismo, nota-se um número maior 

de comedões (Capitanio et al., 2009). Tais lesões são de longa duração e estão 

relacionadas à presença de cicatrizes discrômicas e/ou com alterações do relevo 

da pele (Marks, 2004; Willians e Layton, 2006; Choi et at., 2011; Preneau e Dréno, 

2012; Kim e Michaels, 2012).  Estas mulheres, em geral, apresentam 

normoandrogenemia e, na maioria dos casos, a acne é uma manifestação isolada 

ou associada apenas à seborreia (Goulden  et al., 1999; Shaw e White, 2001; 

Katsambas e Dessinioti, 2010; Choi et al., 2011). 

 Os tecidos periféricos, neste caso as glândulas sebáceas, atuam 

convertendo precursores hormonais fracos em substâncias mais ativas que 

estimulam o  aumento da produção do sebo, deixando essas áreas mais 

propensas ao aumento da colonização pelo Propionibacterium acnes (P. acnes). 

Esta função hormonal periférica, em parte realizada pela glândula sebácea, 

poderia ser analisada através da dosagem do metabólito androgênico mais 

abundante na circulação, glicuronato de androsterona (ADT-G) e pelo androgênio 
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mais potente que é produzido em meio intracelular e encontrado em baixos níveis 

no plasma, a dihidrotestosterona (DHT) (Carmina et al., 2002; Labrie et al., 2006). 

 Receptores recentemente descobertos, conhecidos como Toll-like, 

particularmente o Toll-Like Receptor 2 (TLR2), expressos em diversas células 

como os queratinócitos, sebócitos e células inflamatórias, desempenham um papel 

fundamental no desencadeamento da resposta inflamatória ao reconhecer 

fragmentos da superfície do P. acnes. Quanto maior a expressão destes 

receptores maior será a ativação da cascata inflamatória induzida pelo sistema 

imune inato (Kim et al., 2002; Kim, 2005). Estudos anteriores, in vitro, aventaram a 

hipótese de existir, na acne, uma modulação da expressão do receptor CD1d, 

presente em queratinócitos. Esta modulação poderia ser interpretada como uma 

alteração na função de apresentação de antígenos lipídicos.  

 O aumento da produção hormonal no interior das glândulas sebáceas 

associado à alteração da expressão dos receptores TLR2 e CD1d estariam 

envolvidos na persistência das lesões em mulheres adultas. Neste contexto, as 

dosagens do metabólito ADT-G e/ou do hormônio DHT seriam uma opção 

promissora na avaliação e acompanhamento dos casos de acne da mulher adulta 

(AMA). 

Dessa forma, o escopo primário deste estudo foi avaliar a conversão 

periférica hormonal realizada, em parte, pelas glândulas sebáceas, através da 

dosagem do ADT-G e da DHT em pacientes com AMA e a modulação dos 

receptores TLR2 e CD1d, bem como o efeito de duas diferentes opções 

terapêuticas, em suas expressões. A primeira, um contraceptivo oral combinado 

(COC), opção que age direta e indiretamente no bloqueio androgênico da glândula 

sebácea e a segunda, uma medicação tópica, o ácido azeláico (AA) que 

apresenta atividades bactericida, anti-inflamatória e redutora da queratinização 

infundibular. Secundariamente, avaliar a eficácia e a segurança dos  tratamentos e 

sua influência na qualidade de vida através do uso de ferramenta psicométrica 

doença-específica. 
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo geral: 

Avaliação laboratorial, clínica, terapêutica e de qualidade de vida em mulheres 

adultas com acne tratadas com contraceptivo oral contendo etinilestradiol e 

drospirenona versus medicação tópica contendo ácido azeláico. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

2.2.1 Caracterização do padrão imuno-histoquímico da expressão do TLR2 e do 

CD1d em amostras de pele do grupo controle e do grupo doença, em regiões com 

lesão e perilesional, antes e após as opções terapêuticas. 

 

2.2.2 Análise da conversão periférica androgênica através da dosagem do ADT-G 

e do DHT entre os grupos controle e doença, antes e após as opções terapêuticas. 

 

2.2.3 Avaliação do impacto na qualidade de vida na acne da mulher adulta. 

 

2.2.4 Determinação da eficácia e segurança clínica dos medicamentos utilizados. 
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3 Revisão da Literatura 

 

3.1 Conceito 

 

A acne é uma doença inflamatória crônica que afeta os folículos pilossebáceos, 

unidades constituídas por glândulas sebáceas e pelos rudimentares. É 

caracterizada pelo aparecimento de comedões, pápulas, pústulas e, por vezes, 

nódulos acometendo a face, dorso superior e região de central e anterior do tórax. 

Acomete, principalmente, os adolescentes de ambos os sexos (Stern, 2000). 

Pesquisas realizadas nos últimos 20 anos, revelaram que os casos na população 

adulta apresentaram aumento na prevalência e na incidência, particularmente 

entre as mulheres acima de 25 anos de idade (Goulden et al., 1999; Poli et al., 

2001; Knaggs et al., 2004; Preneau e Dréno, 2012).  

 

3.2 Epidemiologia 

 

Dados epidemiológicos revelaram que a acne atinge de 40 a 50 milhões de 

americanos (Bhambri et al., 2009) e pelo menos 14% de todas as consultas 

dermatológicas no Brasil envolvem seu diagnóstico e tratamento (Sociedade 

Brasileira de Dermatologia, 2006). A acne vulgar ou do adolescente apresenta um 

pico de incidência nas mulheres entre os 14 e 17 anos e nos homens entre os 16 

e 19 anos (Burton et al., 1971).  

Pesquisas recentes demonstraram um aumento no número de casos de AMA. 

Esses levantamentos analisaram, embora sem consenso absoluto, mulheres de 

26 a 44 anos (White, 1998; Goulden et al., 1999; Collier et al., 2008). Perkins et al. 

(2012) publicaram dados da América do Norte, mostrando que de 12 a 22% das 

mulheres sofrem com acne na fase adulta. Outro estudo, realizado por 

pesquisadores franceses, revelou que a acne persiste em 41% das mulheres 

adultas, sendo que metade delas relataram discromias e presença de cicatrizes,  
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78% decreveram piora das lesões no período pré-menstrual e mais de 90% 

referiram manipular as lesões. Os autores destacaram ainda que apenas 22% 

destas pacientes procuraram atendimento médico (Poli et al., 2001). Ao analisar 

os dados estatísticos de consultas dermatológicas realizadas para o tratamento de 

acne, Yentzer et al. (2010) observaram que os pacientes adultos, principalmente 

as mulheres, correspondiam a 61,9% do total de atendimentos. No estudo 

publicado por  Goulden et al. (1999), além da prevalência aumentada nas 

mulheres adultas, foi constatada a presença de um quadro clínico com lesões 

mais graves quando comparado ao que acomete os homens da mesma faixa 

etária. 

Ainda não está claro se existe um aumento real da incidência nesta faixa 

etária ou se a melhora no acesso à informação sobre a doença e/ou tratamento 

fazem com que este grupo procure mais o atendimento médico especializado 

(Williams, 2006).  

Na maioria dos casos a acne é persistente, isto é, as lesões iniciam-se na 

adolescência e persistem na vida adulta. Goulden et al. (1997), avaliando 200 

mulheres adultas com acne, relataram que apenas 18,4% apresentavam quadro 

clínico de aparecimento tardio, ou seja, acima dos 25 anos de idade. Neste 

mesmo estudo foi detectada história familiar de AMA em 50% das pacientes. 

Dumont-Waalon e Dréno (2008), encontraram dados semelhantes com relação ao 

antecedente familiar, ou seja, 53% das pacientes apresentavam parentes em 

primeiro grau com história de AMA. Estes autores relataram também, que 20 a 

40% dos casos tiveram aparecimento tardio. 

 Para alguns pesquisadores, existiria ainda um terceiro subtipo com relação 

ao momento de aparecimento das lesões. Neste caso, a paciente apresentaria 

acne na adolescência, um intervalo sem a doença e retorno das lesões na vida 

adulta com algumas características morfológicas diferentes, principalmente 

relacionadas à sua distribuição na face (Preneau e Dréno, 2012). 

Golden et al.(1997) pesquisando a presença de alterações hormonais em 

pacientes com AMA, encontraram evidência de hiperandrogenismo bioquímico em 

apenas 37% dos casos. Ozdemir et al. (2010) analisando a presença de doenças 
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endocrinológicas em pacientes com acne de forma isolada, demonstraram que 

mais de 50% não apresentavam evidência clínica ou bioquímica de 

hiperandrogenismo. Addor e Schalka (2010), em estudo retrospectivo, 

encontraram um total de 51,3% de mulheres adultas com acne e perfil hormonal 

normal. Porém, como não existe uniformidade nos critérios de inclusão de 

pacientes nos estudos sobre AMA, principalmente se a presença da acne é 

isolada ou associada a outras alterações androgênicas como o hirsutismo, 

permanece a controvérsia sobre quais seriam as mais frequentes alterações 

hormonais diagnosticadas e quais poderiam ser utilizadas como marcadores da 

doença (Choi et al., 2011).  

 

3.3 Etiopatogenia – aspectos gerais 

 

A etiopatogenia da acne é multifatorial, imuno-mediada e desencadeada 

por andrógenos. Estes hormônios aumentam a produção sebácea e estimulam a 

hiperqueratinização folicular, levando ao aparecimento dos microcomedões. 

(Cunliffe, 1998). O interior glandular passa a apresentar aumento da colonização 

pelo P. acnes, bactéria gram-positiva, que é responsável pelo desencadeamento 

do processo inflamatório (Gollnick et al., 2003; Thiboutot, 2004; Kurokawa et al., 

2009). 

Novos dados sobre a etiopatogenia da acne, revelaram que o 

desenvolvimento das lesões está relacionado à ativação da imunidade inata e que 

este processo pode ocorrer mesmo antes da hiperqueratinização folicular (Kim et 

al., 2002; Jeremy et al., 2003; McInturff et al., 2005; Holland et al., 2005; Kurokawa 

et al., 2009; Krishna et al., 2011; Bellew et at., 2011; Heughebaert et al., 2011; 

Taylor et al., 2011). Investigações histopatológicas e imuno-histoquímicas 

confirmam que um infiltrado linfocítico composto por células T de memória e 

efetoras, é o primeiro a ser encontrado nas fases iniciais da acne (Norris et al., 

1988; Layton et al., 1998). Jeremy et al. (2003), demostraram a existência de um 

processo inflamatório centro-folicular prévio ao desenvolvimento do microcomedão. 
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O P.acnes liga-se aos TLRs, presentes nos queratinócitos, sebócitos e 

células dendríticas, desencadeando cascatas de sinalização que ativam fatores de 

transcrição como o fator nuclear kappa B ou nuclear factor kappa B (NFƙB) e 

fosfoquinases como a ativadora mitogênica (Kadowaki et al; 2001; Jugeau et al., 

2005). Essa ativação nos monócitos leva à liberação das interleucinas (IL): IL-12 e 

IL-8 (Kim et al, 2002). A IL-12 é a principal citocina inflamatória responsável pela 

resposta imune contra invasão de bactérias gram-positivas (Kim, 2005).  

Outra ação dos TLRs na acne vulgar poderia ser a de promover a liberação 

de peptídeos antimicrobianos. Existe uma maior produção do peptídeo 

antimicrobiano β-defensina-2 por células epiteliais em resposta à estimulação com 

agonistas do TLR2 e TLR4. Tais peptídeos além de serem induzidos pelos TLRs, 

podem ativar células através desses receptores. Uma vez que há um aumento da 

regulação, conhecido como up-regulation, das β-defensinas 1 e 2 nas lesões de 

acne vulgar comparada aos controles, sugere-se o envolvimento desses peptídeos 

na sua etiopatogenia (McInturff et al., 2005). 

 A IL-8, presente nas regiões folicular e perifolicular de lesões acneicas é 

crucial para o recrutamento dos neutrófilos. Essas células de defesa liberam 

enzimas lisossomais que levam à ruptura do epitélio folicular e a piora do processo 

inflamatório (Webster et al, 1980; Kim, 2005). 

O P. acnes também é capaz de liberar diversas lipases e proteases 

exógenas que se ligam ao receptor ativado de protease-2 ou protease activated 

receptor-2 (PAR-2) presente nos queratinócitos. A ativação desse receptor 

aumenta a transcrição de diversas citocinas inflamatórias, incluindo IL-1α, IL-8 e 

fator de necrose tumoral-α ou tumor necrosis factor-α (TNF-α). São também 

produzidas metaloproteinases da matriz (MMPs) e LL-37, uma catelicidina que é o 

único membro dos peptídeos antimicrobianos conhecida nos humanos. Assim,  

pelo menos através das vias TLR e PAR-2, o P. acnes é capaz de iniciar o 

processo inflamatório (Kim et al., 2002; Lee et at., 2010). 

Tenaud et al.(2007), estudando amostras de lesões inflamatórias de oito 

pacientes com acne, verificaram aumento da expressão do TLR2 quando 

comparadas aos controles. Neste mesmo estudo, com análises realizadas 
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somente in vitro, os pesquisadores provaram que o adapaleno em duas diferentes 

concentrações,10-7 e 10-6
M, foi capaz de reduzir a  expressão do TLR2 em 

queratinócitos cultivados. Os autores concluíram que o fato deste retinóide tópico, 

modular o sistema imune inato na epiderme, é um dos possíveis mecanismos que 

explicaria a sua ação anti-inflamatória.   

Embora múltiplas pesquisas tenham confirmado que a pele dos pacientes 

com acne possui densidade maior de P. acnes, não foi verificada a relação  com a 

intensidade da inflamação (Leyden et al., 1975; Leeming et al., 1988). 

Do ponto de vista hormonal, os andrógenos são necessários para a 

produção sebácea e exercem função chave no desenvolvimento da acne (Youn et 

al, 2005). Mulheres com acne grave apresentam níveis de sulfato de 

dehidroepiandrosterona  (S-DHEA) maiores do que aquelas com acne leve a 

moderada. Esta alteração é especifica e não encontrada para outros andrógenos, 

como a testosterona (Carmina et al., 2002; Seirafi et al., 2007). Estudos mais 

antigos, com número reduzido de participantes, encontraram níveis aumentados 

de testosterona livre (TL) e DHT em mulheres com acne na idade adulta (Aizawa e 

Niimura, 1995; T v v7hiboutot et al., 1999). 

Foi comprovado que existe uma alteração nos componentes do sebo na 

pele dos portadores de acne, em comparação aos indivíduos sãos. De todos os 

componentes alterados, o ácido linoleico (AL) que é um ácido graxo essencial 

(AGE), é o mais importante, já que protege a parede epitelial glandular. Com a 

redução do AL, o epitélio passa a ser agredido pelos ácidos graxos livres, 

resultantes da  hidrólise dos triglicérides, através da ação de lipases liberadas pelo 

P. acnes, acarretando hiperqueratinização infundibular e inflamação dérmica 

(Summerly et al., 1976; Pye et al., 1977; Taylor et al., 2011). 

Não existe desenvolvimento de acne sem proliferação e diferenciação dos 

sebócitos. Este processo está, provavelmente, relacionado à inter-relação entre os 

andrógenos e os receptores ativadores da proliferação de peroxissomos - 

peroxisome proliferator activated receptors (PPARs), moléculas que regulam a 

lipogênese durante a diferenciação do adipócito. A ativação e hiperexpressão dos 
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PPARs podem ser necessárias para a lipogênese que caracteriza o estágio final 

da diferenciação dos sebócitos (Rosenfileld et al., 1998;1999;2000). 

Pesquisas analisando cultura de sebócitos demostraram que estas células 

são capazes de iniciar um processo inflamatório por mecanismo intrínseco através 

da expressão aumentada da IL-1α (Zouboulis et al.,1998). A IL-1α induz a 

hiperqueratinização folicular e está presente em altas concentrações nos 

comedões (Ingham et al., 1992). 

Assim, tanto a produção de IL-1α pelo sebócito quanto a produção de 

ácidos graxos livres, com capacidade de irritar o epitélio folicular, podem contribuir 

como fatores intrínsecos na evolução das lesões inflamatórias da acne (Gollnick et 

al., 2003). 

Avanços recentes no conhecimento dos mecanismos desencadeantes da 

cascata inflamatória na acne também comprovaram a presença de maior 

expressão da IL-17 em células mononucleares presentes no infiltrado perifolicular 

dos comedões que parece ser induzido pela presença do P. acnes. Este fato leva 

à conclusão que a resposta celular não é unicamente mediada pelo linfócito T 

helper 1 (Th1) mas também pelo Th17 (Thiboutot et al., 2014). 

Nas mulheres adultas foi observada uma correlação direta entre os níveis 

de DHT, S-DHEA, gravidade das lesões inflamatórias e níveis plasmáticos do fator 

de crescimento insulina-símile 1 ou insulin growth factor-like1, IGF-1 (Aizawa et al., 

1995; Cappel et al., 2005). A hiperinsulinemia influencia a concentração do IGF-1 

plasmático e da proteína ligadora do fator de crescimento insulina-símile 3 ou 

insulin growth factor binding protein-like 3 (IGFBP-3) que agem diretamente na 

proliferação dos queratinócitos e na apoptose. Em estado hiperinsulinêmico, 

eleva-se a taxa de IGF-1 e diminui a de IGFBP-3, levando a um desequilíbrio que 

culmina na hiperproliferação dos queratinócitos (Ludwig, 2002). O IGF-1 parece 

mediar fatores comedogênicos, como andrógenos, hormônio de crescimento e 

glicocorticóides. Estudo em humanos, demonstrou que o andrógeno endógeno 

aumenta os níveis séricos de IGF-1, assim como o  IGF-1 aumenta os níveis dos 

andrógenos; estabelece-se então, um círculo vicioso que acarreta aumento na 

produção de sebo (Adebamowo et al., 2005 e 2006). 
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Os fatores hormonais externos, estão principalmente ligados ao uso de 

progestinas pró-androgênicas, presentes em certos contraceptivos orais, injetáveis 

ou dispositivos intra-uterinos que podem desencadear ou agravar a acne (Golden 

et al., 1999).  

O uso de cosméticos permanece controverso pois muitos estudos os citam 

como fatores de piora (Poli et al., 2001; Kane et al., 2007; Dumont-Wallon e Dréno, 

2008), enquanto outros demonstraram que a retirada dos cosméticos não 

contribuiu para a melhora da acne (Willians e Layton, 2006). Esta diferença pode 

ser explicada pela diversidade de cosméticos existentes em relação, 

principalmente, aos veículos e a qualidade dos produtos. Dall’Oglio et al., (2015) 

revisando a literatura sobre cosméticos e acne, concluíram que, se bem indicados 

e de boa qualidade, os cosméticos podem ajudar a melhorar o resultado do 

tratamento da acne e recomendam o uso de maquiagem com a função de 

camuflar as lesões, levando à maior aderência ao tratamento. 

Para Goulden et al., (1997) o estresse referido por 71% das pacientes seria 

um fator de piora da acne. Poli et al. (2001), relataram que aproximadamente 50% 

das mulheres  o citaram como um dos fatores de piora. A ligação entre o estresse 

e o agravamento da acne é atualmente compreendida pela maior produção de 

neuromediadores, como a substância P, que se liga a receptores presentes 

também na glândula sebácea, estimulando a produção do sebo (Williams et al., 

2006). 

Em alguns estudos recentes o tabagismo foi considerado um fator 

associado à persistência da AMA, ou seja, as mulheres tabagistas apresentaram 

maior frequência da doença, resistência ao tratamento e maior número de 

comedões (Willians e Layton, 2006; Rivera e Guerra, 2009; Capitanio et al., 2009).  

 

3.4 Hormônios e metabolismo periférico 

 

Do ponto de vista endocrinológico, uma pequena porcentagem das 

mulheres com AMA é hiperandrogênica. Nestes casos são comuns a presença de 
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outras alterações clínicas associadas à acne, tais como: hirsutismo, alopecia, 

alteração no timbre da voz, irregularidade no  ciclo menstrual e infertilidade. Para 

estas pacientes, a maioria dos autores sugere dosagens plasmáticas de TL e total 

(TT), S-DHEA, hormônio luteinizante (LH), hormônio folículo estimulante (FSH) e 

ultrassom transvaginal dos ovários. Estas dosagens devem ser sempre realizadas 

na fase folicular, preferencialmente entre o primeiro e o quinto dia do ciclo 

menstrual e a coleta deve ser feita pela manhã, entre oito e dez horas. Dessa 

forma, as variações hormonais do ciclo menstrual interferem menos sobre a 

análise dos hormônios (Lucky et al., 1983; Lockingbill et al., 1985). Após esta 

investigação, a síndrome dos ovários policísticos (SOP) é a causa associada mais 

frequentemente diagnosticada (Derman, 1996; Yarak et al., 2005). Outras doenças 

endocrinológicas mais raras são os tumores virilizantes e a hiperplasia da glândula 

adrenal.  

Quando existe a suspeita de SOP, devem ser verificados os seguintes 

critérios (Rotterdan, 2004): presença de anormalidades bioquímicas e clínicas de 

hiperandrogenismo, presença de alterações ultrassonográficas e amenorréia ou 

oligomenorréia. Para o consenso revisado em 2004, a presença de dois dos três 

critérios confirma o diagnóstico. Porém, é importante destacar que a manifestação 

dermatológica mais encontrada na SOP é o hirsutismo, presente entre 65 a 73% 

das pacientes (Archer e Chang, 2004). 

 Na maioria das pacientes com AMA isolada não há outros sinais de 

hiperandrogenismo clínico ou laboratorial, sendo, portanto, consideradas 

normoandrogênicas (Walton et al., 1995; Carmina e Lobo, 1993; Carmina et al.,  

2002). Contrariando esta denominação, alguns pesquisadores encontraram níveis 

pouco elevados de S-DHEA, mesmo em pacientes com acne não associada ao 

hirsutismo (Slayden et al.,2001; Seirafi et al., 2007). Thiboutot et al. (1999),  

analisando uma pequena amostra com 8 pacientes adultas, encontrou aumento 

nos níveis de S-DHEA, androstenediona (A), TL e DHT quando comparadas ao 

grupo controle. Porém nesse estudo, não havia descrição da presença ou não de 

outras manifestações clínicas de hiperandrogenismo.  
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Embora o DHT possa servir como marcador primário da produção de 

andrógenos periféricos, ele é metabolizado rapidamente e tem alta afinidade pela 

globulina ligadora dos hormônios sexuais ou sexual hormone binding globulin 

(SHBG) que é cerca de três vezes maior que a da testosterona (Baxendale et al., 

1983). Ao contrário, ao quantificar seu metabólito distal, o glicuronato de 3 alfa, 

17-beta-androstanediol, obtém-se uma melhor correlação da atividade periférica 

dos androgênios, principalmente quando relacionada aos casos de hirsutismo 

idiopático (Wang et al., 1986). Cappel et al. (2005), analisando dosagens 

hormonais que pudessem se relacionar à gravidade da acne, constataram 

aumento nos valores de DHT em mulheres com acne persistente e com maior 

número de lesões. 

Permanece na literatura o questionamento das possíveis anormalidades no 

funcionamento da glândula sebácea que justificariam o aparecimento e a 

cronicidade das lesões acneicas. Especula-se que os andrógenos circulantes, em 

níveis normais, atuariam de forma exagerada, por maior conversão periférica e/ou 

maior afinidade pelos receptores. Uma das possibilidades, relacionada à 

conversão periférica, estaria relacionada à maior atividade da enzima 5 α-redutase 

tipo 1 responsável pela conversão de testosterona em DHT (Thiboutod et al., 

1999).  

A produção androgênica origina-se do colesterol e ocorre nas gônadas, nas 

glândulas adrenais e nos tecidos periféricos, incluindo a pele. As principais fontes 

plasmáticas de andrógenos nas mulheres são: A, S-DHEA e T. O S-DHEA é 

produzido pelas glândulas adrenais, a A pelas adrenais e ovários e a T pelos 

ovários e tecidos periféricos como gordura, músculo e pele (Lookingbill et al, 1985). 

A pele, especialmente a unidade pilossebácea, pode sintetizar andrógenos 

diretamente a partir do colesterol (Menon et al., 1985; Smythe et al., 1998) ou pela 

conversão local de andrógenos fracos em mais potentes (Figura 1). De modo 

semelhante a outros órgãos produtores de hormônios esteróides, existem seis 

enzimas responsáveis por este metabolismo: esteróide sulfatase, 3β-

hidroxiesteróide desidrogenase, 17β-hidroxiesteróide desidrogenase, 5α-redutase, 

3α-hidroxiesteróide-desidrogenase e aromatase. A 5α-redutase tipo 1 é 
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encontrada principalmente nas glândulas sebáceas, enquanto que a isoenzima 

tipo 2 está localizada no folículo piloso (Chen et al., 2002). A conversão dos 

andrógenos fracos em mais potentes inicia-se a partir do S-DHEA que gera a T e 

a DHT. Particularmente nos sebóctios, a esteróide sulfatase, a 3β-HSD1, a 17β-

HSD3 e a 5α-redutase tipo 1 são as principais enzimas responsáveis pela 

produção de andrógenos potentes, enquanto a 17β-HSD2 , a 3α-HSD e a 

aromatase parecem inativar localmente a produção excessiva de andrógenos, 

garantindo a homeostasia desta atividade periférica (Fritsch et al., 2001). Estudos 

prévios comprovaram que os níveis de 5α-redutase tipo 1  estão aumentados nas 

glândulas sebáceas de regiões propensas ao desenvolvimento da acne (Harris et 

al., 1992; Thiboutotet al., 1995). Dessa forma a conversão androgênica na pele é 

ativada e os andrógenos produzidos atuam diretamente nos receptores 

intracelulares, realizando assim uma função intrácrina (Zouboulis, 2000).  

Figura 1 - Esquema demonstrando a origem dos esteróides na mulher e sua inter-
relação com o sistema periférico. Adaptado de: Labrie et al., 2005. 
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Durante a fase final do processo de metabolização, a enzima 3α-hidroxi-

desidrogenase converte a DHT em 3α-androstenediol que sofre glicuronidação. 

Esta modificação diminui sua afinidade por proteínas ligantes, aumenta a sua 

hidrofilia e facilita a excreção renal (Azzouniet al., 2012). Este metabólito pode ser 

utilizado como marcador de hiperandrogenismo, principalmente em mulheres com 

hirsutismo idiopático (Chen et al., 2002). Para os casos de acne isolada este 

marcador não se mostrou eficiente. Por outro lado, estudos antigos demonstraram 

que o ADT-G, outro importante metabólito androgênico, apesar de avaliado por 

técnicas consideradas atualmente menos precisas, como radioimunoensaio, 

apresentou aumento significante em pacientes com acne (Carmina et al., 1991; 

Carmina e Lobo, 1993).  O ADT-G corresponde a cerca de 93% do total dos 

metabólitos e sua dosagem sorológica já foi utilizada  para quantificar a atividade 

androgênica total (Thiboutot et al., 1995).  

De maneira ideal a mensuração da atividade androgênica nos tecidos 

periféricos deveria ser realizada quantificando a concentração tissular dos 

andrógenos ativos. Porém, isso é habitualmente impossível, exceto em amostras 

obtidas de certos tipos de câncer após a retirada cirúrgica, como demonstrado em 

estudos da década de 80  (Poortman et al., 1983, Labrie et al., 1985; Bélanger et 

al., 1989). Entretanto, como não é possível o acesso a atividade androgênica nos 

tecidos específicos, o uso de técnicas laboratoriais sensíveis e específicas, como 

a cromatografia líquida associada a espectrometria de massa, para as dosagens 

dos derivados glicuronizados, como o ADT-G, permite avaliar a atividade 

androgênica total do organismo, com grande acurácia. Este contexto é reforçado 

pela via obrigatória da eliminação dos androgênios através de sua inativação e 

posterior glicuronidação (Coffman et al., 1990; Beaulieu et al., 1996 e 1998; 

Carrier et al., 2000; Turgeon et al., 2000). Esta opção parece ser a melhor maneira 

de avaliar a atividade androgênica total, permitindo a correlação dos achados 

clínicos à quantificação hormonal (Labrie et al., 2005). 

Embora não exista consenso no uso destas substâncias como marcadores 

para AMA, os estudos realizados por Carmina et al. (2002) demonstraram 
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aumento significativo dos níveis de glicuronato de androsterona em 75% das 

mulheres com acne, normoandrogênicas. Neste mesmo grupo foram dosados a 

testosterona total e livre e o S-DHEA que apresentaram valores normais. Todas as 

pacientes foram tratadas com contraceptivo oral combinado (etinilestradiol 

associado ao norgestimato), por 6 meses, com redução significativa dos valores 

de testosterona livre e de ADT-G. Os autores concluíram que mesmo com 

precursores androgênicos em valores normais, o ADT-G serviu como marcador de 

acne em mulheres.  Lookingbill et al. (1985), estudando o 3-α androstenediol, 

demostraram aumento significativo em mulheres com acne de leve a moderada, o 

que não foi comprovado por estudos posteriores que revelaram até mesmo níveis 

reduzidos em pacientes com mesmo quadro clínico (Toscano et al., 1993; Joura et 

a.l, 1996). 

Labrie et al.(2006), analisando estudos de coorte realizados durante 20 

anos, concluiu que a correlação entre a testosterona plasmática e as condições 

clínicas androgênicas permanece indeterminada. Suas observações estão 

relacionadas à incapacidade da dosagem da testosterona plasmática refletir a 

conversão hormonal androgênica que ocorre nos tecidos periféricos, a qual exerce 

função no mesmo sistema em que é gerada, sem liberar quantidades significantes 

de hormônios na circulação  (sistema intrácrino). Estudando dosagens de 

testosterona livre e ADT-G, em mulheres sadias de 30 a 35 anos, os autores 

concluíram não haver correlação entre este hormônio e seu metabólito. 

Consideraram ainda que a dosagem de testosterona deveria ser substituída pela 

dosagem do ADT-G por cromatografia líquida associada à espectrometria de 

massas para o estudo dos casos de deficiência ou hiperprodução androgênica. 

 

3.5 Cromatografia líquida associada à espectrometria de massas 

 

 A introdução das técnicas de radioimunoensaio para dosagens hormonais, 

incluindo esteróides, trouxe uma verdadeira revolução na pesquisa e diagnóstico 

de doenças endócrinas (Abraham, 1969; Korth-Schutz et al., 1978; Kater et al., 

1979). Porém, a demanda por qualidade nos ensaios disponíveis impulsionou o 
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desenvolvimento de novas tecnologias, dentre as quais, destacam-se a 

espectrometria de massas (MS) e a cromatografia líquida (LC). Tais ferramentas 

permitem uma especificidade muito maior que aquela proporcionada pelo 

reconhecimento por anticorpo específico (Vieira et al., 1999; Herold e Fitzgerald, 

2003; Taieb et al, 2003). 

 A MS utiliza o movimento de íons em campo eletromagnético para 

classificá-los de acordo com a relação massa/carga, oferecendo informação 

qualitativa e quantitativa sobre a composição atômica e molecular. A cromatografia 

é um método físico-químico de separação. Ela está fundamentada na migração 

diferencial dos componentes de uma mistura, que ocorre devido a diferentes 

interações entre as fases móveis e estacionárias tornando-a uma técnica 

extremamente versátil e de grande aplicação. 

 O desenvolvimento de técnicas como o electrospray e a ionização química 

à pressão atmosférica (APCI) ampliaram o universo de substâncias que podem 

ser analisadas. Além disso, os novos métodos de ionização possibilitaram o 

acoplamento direto da espectrometria de massas à cromatografia líquida de alta 

eficiência, resultando num método de alta sensibilidade e seletividade, excelente 

desempenho em análises quantitativas e passível de automatização (Vékey, 2001). 

 O potencial de LC-MS cresceu novamente com o surgimento da 

cromatografia líquida-espectrometria de massas sequencial (LC-MS/MS). Nesta, a 

possibilidade de isolar e identificar fragmentos formados a partir da quebra de íons 

precursores aumentou sensivelmente a capacidade de determinar, de forma 

inequívoca, a presença de diferentes compostos orgânicos. Como consequência, 

foi possível também determinar concentrações ainda mais baixas de esteróides 

(Vieira et al., 2008). 

 

3.6 Receptores – Toll-Like receptor 2 (TLR2) e CD1d 

 

Novas descobertas na etiopatogenia da acne aumentaram o conhecimento 

sobre as vias de atuação do P. acnes no desencadeamento do processo 
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inflamatório glandular. Entre elas estão a participação do TLR2 e a função de 

célula apresentadora de antígenos lipídicos conferida aos queratinócitos pela 

presença dos receptores CD1d (Kim et al., 2002; Kim, 2005; Terhorst et al., 2011). 

Os TLRs são análogos à proteína Toll descoberta primeiramente em 

drosófilas (Lemaitre et al., 1996). Em humanos os TLR-1/2/4/5/6 e 10 encontram-

se na superfície celular enquanto os TLR-3/7/8 e 9 são expressos em membranas 

de compartimentos intracelulares (Kopp e Medzhitov, 1999). Estes receptores 

estão presentes  em células do sistema imunológico, epiteliais e endoteliais 

(Pivarcsi et al., 2004; Nicholas et al., 2006; Fathy et al., 2009).  

Os TLRs, fazem parte do sistema imune inato, a primeira linha de defesa 

contra os patógenos. Eles pertencem à família de receptores transmembrânicos 

tipo I, conhecidos como receptores de reconhecimento padrão. São formados por 

duas unidades, sendo a externa capaz de reconhecer e se ligar a determinadas 

regiões de microorganismos patogênicos, desencadeando vias de sinalização 

intracelular, particularmente a mediada pelo NF-κB,  que desencadeiam a 

produção de diversas citocinas inflamatórias (Zhang e Ghosh, 2001). Estas 

substâncias ativam outras células de defesa como os macrófagos, as células 

natural-killer (NK) e os neutrófilos, além de estimular a resposta imune adaptativa 

(McInturrff, 2005; Lancaster et al., 2005; Takeda e Akira, 2005).  

O sistema imune inato está primariamente envolvido no combate a 

infecções, porém desempenha também um papel na etiopatogenia de certas 

doenças inflamatórias crônicas, como a psoríase (Begon et al., 2007) e a acne. 

Como resultado da inflamação crônica surgem danos teciduais e, em algumas 

situações, o microorganismo deixa de ser a principal causa da doença que passa 

a ser relacionada à resposta inflamatória por ele desencadeada (Kim et al., 2002). 

Estudos in vivo e in vitro demonstraram que o P. acnes é capaz de 

aumentar a expressão  do TLR2 e seu co-receptor CD14 em queratinócitos, 

sebócitos e macrófagos presentes na pele, demonstrando uma importante ligação 

entre o reconhecimento do agente infeccioso e o desencadeamento da resposta 

inflamatória (Jugeau et al., 2005; Tenaud et al, 2007; Dispenza et al., 2012; Bakry 
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et al, 2014). Essa ativação aconteceria pela ligação de peptideoglicanos e 

lipopolissacárides presentes na superfície do P. acnes (Pivarcsi et al, 2003).  

 Com relação à imunomarcação, estudos realizados por Bakry et al. (2014) 

utilizando anticorpos policlonais anti-TLR2 de coelhos, demonstraram predomínio 

de expressão citoplasmática pura em todos os casos (grupo controle, lesão de 

acne e região perilesional), confirmando a presença do receptor na epiderme, no 

infundíbulo e nas glândulas sebáceas, além das células inflamatórias que 

permeiam as glândulas afetadas.  

Diversos autores demostraram a positividade difusa da expressão de TLR2, 

nos queratinócitos da pele normal, sem consenso se haveria um predomínio por 

determinada camada epidérmica (Baker et al., 2003; Begon et al., 2007; Seung et 

al., 2007). McInturff et al. (2005) estudando a expressão do TLR2 em 

queratinócitos da pele normal, propuseram uma explicação para as diferentes 

expressões. Segundo seus estudos a exposição aos ligantes do TLR2 e a 

imunorregulação por diferentes citocinas poderia justificar as variadas marcações 

encontradas. 

Selway et al. (2013), estudando a comedogênese, concluíram que a 

ativação do TLR2 pode acontecer precocemente ao desencadeamento do 

processo inflamatório. A maior expressão do receptor levaria a liberação da IL-1α 

pelos queratinócitos. Esta interleucina está intimamente relacionada à 

comedogênese como comprovaram Guy et al.(1996) e Downieet et al.(2002), 

estudando unidades pilossebáceas in vitro. 

Assim, a ativação dos receptores TLR2 estaria relacionada tanto a fatores 

iniciais no desenvolvimento da acne, como a comedogênese, quanto ao 

recrutamento de células inflamatórias e o desencadeamento do processo 

cicatricial. 

Outra molécula presente na superfície dos queratinócitos e que pode estar 

implicada na cronicidade da acne é a CD1d  que pertence a família CD1 de 

glicoproteínas de superfície celular não polimórficas (Porcelli,1995). Constituem 

um grupo de moléculas importantes nas células humanas com função 

apresentadora de antígenos (Portelli et al., 1999; Koreck et al., 2003). Estas 
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moléculas são fundamentais na apresentação de antígenos lipídicos e 

glicolipídicos às células NK, um subtipo de linfócito T (Actor et al., 2001). Sua 

ativação leva à liberação de citocinas, particularmente, interferon gama e IL-4 

(Porcelli et al., 1999; Sidobre e Kronenberg, 2002). A família CD1 é dividida em 2 

grupos: o primeiro consiste nos isotipos CD1a, CD1b e CD1c e o segundo inclui o 

CD1d (Zeng et al., 1997). A molécula CD1d apresenta diversas funções 

importantes nos humanos como proteção contra doenças auto-imunes, infecções 

e câncer (Birkinshaw et al., 2015). 

A presença da marcação positiva para CD1d em queratinócitos confirma 

que estas células atuam como apresentadoras de antígenos, ativando as células 

NK. Sabe-se, pelos estudos de Bonish et al. (2000), que sua expressão aumenta 

sensivelmente após traumatismos na pele sadia, enquanto que, na acne, há 

somente o estudo de Tenaud et al. (2007). Nesta pesquisa, realizada com apenas 

8 pacientes, os autores demostraram expressão diminuída na epiderme dos 

portadores de acne. 

Estudos in vitro demostraram expressão aumentada de CD1d em 

queratinócitos superficiais da pele normal, próximos às regiões ricas em lipídeos 

do estrato córneo (Tenaud et al., 2007). Adley et al. (2005), também estudando 

pele normal, encontraram expressão de CD1d nas outras camadas da epiderme 

incluindo a camada basal e uma marcação intensa na unidade pilossebácea, o 

que para os autores foi intrigante pois é justamente a estrutura envolvida no 

desenvolvimento da acne. 

Tenaud et al. (2007) verificaram aumento da expressão do CD1d nos 

queratinócitos in vitro quando foi adicionado adapaleno ao meio, coincidindo com 

as observações clínicas de melhora do processo inflamatório com o uso desta 

medicação tópica. Os autores concluíram que ao ativar os receptores CD1d, a 

medicação poderia aumentar a função das células NK contra antígenos lipídicos e 

bacterianos presentes na epiderme e folículo, incluindo o P.  acnes. 

 

3.7 Quadro clínico 



23 
 

 

 

De maneira convencional a AMA é subdividida em dois grupos. O primeiro 

e mais frequente, denomina-se  persistente e corresponde aos casos iniciados na 

adolescência que apresentam continuidade na idade adulta. O segundo, 

conhecido como acne de início tardio ou tardia, compreende as pacientes com 

aparecimento de lesões após os 25 anos e é subdividido em dois outros grupos: 

acne da região mentoniana, com lesões concentradas na região perioral, com 

piora pré-menstrual e acne esporádica, que é a doença de início súbito sem causa 

aparente (Goulden et al., 1999). 

Quanto ao quadro clínico, a maioria dos estudos concordam que existem 

algumas diferenças em relação à apresentação típica encontrada nos 

adolescentes. Nas mulheres adultas as lesões são predominantemente 

inflamatórias, de intensidade leve a moderada e tendem a se localizar no terço 

inferior da face (linha mandibular, região perioral e lateral do pescoço), distribuição 

ainda não completamente compreendida (Goulden et al., 1997; Poli et al., 2001; 

Knaggs et al., 2004; Marks, 2004; Schmitt et al., 2009; Rivera e Guerra, 2009; 

Addor e Schalka, 2010; Dréno et al.; 2013). Nas mulheres com idade superior a 40 

anos e tabagistas, nota-se predomínio de comedões e macrocomedões nas 

regiões frontal e lateral da face (Capitanio et al., 2010). 

Em estudo recente prospectivo, multicêntrico e observacional, que avaliou 

as características clínicas presentes em 374 pacientes, de 26 a 66 anos, com 

AMA, foi observado um acometimento facial de múltiplas regiões em 89,8% dos 

casos e um pequeno grupo, representando 11,2%, com acne exclusivamente na 

região mandibular; contrariando a maioria dos demais estudos (Dréno et al., 2014). 

Curiosamente, neste estudo a maioria das pacientes apresentava acne 

comedoniana. 

As mulheres com acne na vida adulta possuem um aumento da 

sensibilidade geral da pele com maior frequência de eritema pós-inflamatório, 

hiper e/ou hipopigmentação e cicatrizes, todas alterações cosmeticamente 

desfigurantes e de grande impacto psicológico (Williams et al., 2006; Dumont-

Wallon et al., 2008). Além dos aspectos físicos é, sem dúvida, uma doença de 
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forte impacto psicossocial, podendo levar ao aparecimento de sinais e sintomas de 

depressão e raiva (Yazici et al., 2004). 

 

3.8 Tratamento – aspectos gerais 

Quanto ao tratamento da AMA, múltiplas opções podem ser utilizadas 

assim como na acne dos adolescentes (Thiboutot, 2008). Quando o quadro clínico 

é leve estão indicados os retinóides tópicos, o ácido azeláico e o peróxido de 

benzoíla, isoladamente ou em associação aos antibióticos tópicos. Estes últimos 

não devem ser prescritos de forma isolada pelo risco de induzir a resistência 

bacteriana (Dréno et al., 2013). Como nenhuma medicação tópica, em 

monoterapia, é capaz de tratar todos os aspectos etiopatogênicos da acne, 

frequentemente são necessárias associação de tópicos ou tópicos e medicações 

sistêmicas (Savage e Layton, 2010). 

 Antibióticos orais, principalmente os derivados das ciclinas, ajudam nas 

formais mais inflamatórias porém apresentam grande taxa de recidiva após sua 

suspensão (Shaw e White, 2001). A isotretinoína oral também é utilizada mas 

pode falhar em manter as pacientes sem lesões após meses de sua suspensão. 

Além do risco da teratogenicidade, importante nesse grupo de pacientes, há  

maior incidência de sintomas irritativos devido ao aumento da sensibilidade 

mucocutânea encontrada nessa faixa etária (Cunliffe, 1997; Seukeran e 

Cunliffe,1998).   

Os tratamentos hormonais, principalmente aqueles que associam 

estrogênios a novas progestinas anti-androgênicas (componentes presentes em 

certos contraceptivos),  podem ser utilizados em mulheres sem contra-indicações 

formais e que desejam a contracepção (George et al., 2008). Estas drogas 

promovem a redução dos níveis de testosterona livre através do aumento da 

SBHG, reduzem a liberação de gonadotrofinas diminuindo a produção ovariana e 

possuem ação anti-androgênica no receptor glandular (Redmond et al., 1997; Van 

Vloten et al., 2002; Maloney et al., 2008, Zouboulis, 2009). 
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 3.8.1 Ácido azeláico 

 

O  (AA) é um ácido dicarboxílico saturado composto por 9 carbonos alinhados 

que tem indicação para o tratamento da acne, particularmente para a AMA 

(Briganti et al., 2013). Possui ação comprovada em diversos fatores da 

etiopatogenia desta dermatose: normaliza a hiperqueratinização folicular, diminui a 

proliferação do P. acnes e reduz a inflamação por diferentes mecanismos 

(Akamatsu et al., 1991; Thiboutot, 2008). 

Dentre as ações antiinflamatórias do AA estão a capacidade de ativar os 

receptores nucleares PPARγ, o que inibe a trans-ativação da via  NF-kB e a 

redução da liberação de radicais livres por neutrófilos (Mastrofrancesco et al., 

2010). Os receptores PPARγ pertencem a uma família de receptores nucleares 

que controlam a função e a expressão de uma complexa rede de genes, 

envolvidos na homeostase da energia celular, inflamação e resposta ao estresse 

oxidativo (Kota et al., 2005; Varga et al., 2011). A ação do AA na redução da 

queratinização folicular resulta de efeito citostático nos queratinócitos, inibindo a 

síntese de DNA, além de modular as fases iniciais e finais da diferenciação 

epidérmica, inibindo a síntese de proteínas plasmáticas (Mayer da Silva et al., 

1987).  

Estudos in vitro e in vivo confirmaram a ação antibacteriana do AA, a qual é 

parcialmente realizada pela inibição da síntese proteica das bactérias (Nazzaro-

Porro et al., 1983; Blandon et al., 1986; Holland et al., 1989). Outro mecanismo 

proposto para os efeitos antibacterianos do AA estaria relacionado à indução de 

mudança do pH intracelular que leva à inativação dos microrganismos (Bojar et al., 

1994). Assim como o peróxido de benzoíla, o AA não promove a seleção de cepas 

de bactérias resistentes (Fitton e Goa, 1991). 

Além desses efeitos, foi demostrada, in vitro, sua capacidade de inibir a 

atividade da enzima 5-α redutase levando à redução da secreção sebácea 

(Stamatiadis et al., 1988). Nesta ação, o mecanismo proposto estaria relacionado 

à ocupação competitiva do sítio de ligação-NADPH (nicotinamide-adenine 
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dinucleotide phosphato ou fosfato do dinucleotídeo nicotinamida-adenina) da 

enzima conversora de T em DHT, resultando em diminuição de sua atividade 

(Breathnach et al., 1984). 

Efeito adicional creditado ao AA, diz respeito à sua ação clareadora. Neste 

caso, o mecanismo proposto estaria relacionado à inibição competitiva das 

enzimas óxido-redutases, tal como a tirosinase (Nguyen et al., 1995). 

Há diversos estudos comparativos, principalmente entre o AA em creme a 

20% que possui menor absorção cutânea e o gel a 15% que é melhor absorvido 

(Draelos, 2003). Seu uso duas vezes ao dia, por 6 meses,  apresentou eficácia 

comparável à tretinoina a 0,05% em creme (Katsambas et al., 1989), ao peróxido 

de benzoíla a 5% em gel  (Cavicchini e Caputo, 1989), à eritromicina a 2% (Fitton 

et Goa., 1991), ao adapaleno a 0,1% (Thielitzet al., 2015) e ao uso de tetraciclina, 

na dose de um grama ao dia (Hjorth et al., 1989), tanto na acne comedoniana 

quanto na inflamatória.  

Estudos comparando o AA a 15% em veículo em gel, duas vezes ao dia, ao 

peróxido de benzoila a 5% e à clindamicina a 1%, não demonstraram diferença 

significativa nos resultados obtidos com os diferentes produtos (Gollnick et al., 

2004). 

O AA apresenta boa tolerabilidade, não desencadeia dermatite de contato 

alérgica e apresenta menos irritação cutânea quando comparado ao peróxido de 

benzoíla (Gollnick et al., 2004). Estudo observacional conduzido por Jansen et al. 

(2006), com duração de um ano, verificou que o AA a 15% em gel foi 

considerando “bem tolerado” ou “muito bem tolerado” por 95,7% dos pacientes. É 

classificado como categoria B pelo Food and Drug Administration  ou FDA, órgão 

regulatório para drogas e alimentos dos Estados Unidos, podendo ser utilizado 

com segurança durante a gestação ou em mulheres desejando engravidar (Fitton 

e Goa, 1991).  

3.8.2 Contraceptivos orais combinados 
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O tratamento da acne nas mulheres apresenta uma opção a mais em 

relação aos homens, representada pelo bloqueio hormonal, uma vez que a acne é 

uma doença androgênio-dependente. Esta é uma opção segura, eficaz e que 

pode ser utilizada com sucesso tanto em mulheres com distúrbios hormonais, 

como na SOP, como nas normoandrogênicas, ou seja, sem alterações 

laboratoriais que comprovem hiperandrogenismo (Katsambas e Dessinioti, 2010). 

Particularmente, nas mulheres com acne com idade acima dos 26 anos, é 

uma excelente opção e pode ser utilizada isoladamente ou associada às 

medicações tópicas (Katsambas e Dessinioti, 2010). Nesta condição a cronicidade 

da doença e a boa resposta ao tratamento hormonal são características 

importantes que o profissional deve levar em consideração ao sugerir esta opção. 

Nos seres humanos existe a necessidade da ativação de receptores 

hormonais androgênicos (RHA) para que ocorra a produção da secreção sebácea. 

Nos casos de inatividade destes receptores não existe o desenvolvimento de acne 

(Imperato-McGinley et al., 1993). A terapêutica hormonal é capaz de reduzir a  

concentração plasmática dos hormônios ativadores destes receptores e/ou 

bloqueá-los nos sebócitos. Assim, com a reduzida produção de sebo pela glândula 

sebácea, o meio se torna menos favorável ao desenvolvimento do P. acnes, o que 

leva a melhora clínica da acne. 

Nos ovários, local de maior produção de T na mulher não menopausada, a 

síntese hormonal ocorre nas células da teca que utilizam precursores 

androgênicos fracos e os transformam em T. Este hormônio é liberado na corrente 

sanguínea e atinge os receptores periféricos de diversos órgãos, inclusive a pele 

(Yarak et al., 2005). Seu transporte plasmático se dá livremente na forma ativa 

(aproximadamente 1%) ou ligado a proteínas, como a SHBG, que  mantém a T 

inativada.  A função ovariana é dependente de estímulo hipotálamo-hipofisário 

através dos hormônios liberador de gonadotrofina coriônica, folículo estimulante 

(FSH) e luteinizante (LH). Este último é o responsável por estimular a produção 

androgênica gonadal. Tal sistema é conhecido como eixo hipotálamo-hipofisário-

ovariano (Yarak et al., 2005). 
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Os contraceptivos orais combinados (COCs) são drogas que combinam um 

estrogênio, de maneira geral o etinilestradiol (EE) a uma progesterona. Os COCs 

sofreram grande evolução desde seu desenvolvimento sendo que uma delas diz 

respeito à dose do estrogênio. Inicialmente, com 100ug por comprimido, 

apresentavam grande incidência de efeitos colaterais graves como trombose 

venosa profunda, acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio (Speroff 

e DeCherney, 1993). Atualmente, com doses entre 20 a 35 ug tornaram-se mais 

seguros (Thorneycroft, 2002). Os COCs bloqueiam o eixo hipotálamo-hipofisário-

ovariano, reduzindo a produção ovariana de T. Associado ao bloqueio da ovulação, 

eles também estimulam a produção hepática de SHBG que reduz a quantidade de 

T ativa na circulação (Lakshmi, 2013). Outra evolução importante diz respeito à 

progesterona contida nos COCs. Existem diversas gerações de progesterona 

sendo as mais recentes menos androgênicas, como o norgestimato e desogestrel 

(Greenwood et al., 1985) ou com função anti-androgênica como a drospirenona 

(Lemay et al., 1990). 

 Revisão recente da biblioteca Cochrane que analisou estudos comparativos 

entre os contraceptivos utilizados no tratamento da acne concluiu: os COCs foram 

efetivos na redução das lesões inflamatórias e não inflamatórias; a redução média 

ficou em 60% na contagem das lesões e curiosamente, não foram encontraram 

diferenças significativas entre os diferentes COCs (Arowjohu et al., 2009). Contudo 

os efeitos favoráveis do EE podem ser anulados pela inclusão de progestágenos 

androgênicos, especialmente derivados da 19-nortestosterona (Klipping e Marr, 

2005).  

 Os efeitos colaterais mais frequentes são: náuseas, dores de cabeça, dor 

mamária, sangramentos esporádicos e diminuição do libido. A incidência destes 

efeitos difere muito de acordo com a combinação existente em cada contraceptivo 

(Tyler e Zirwas, 2013).  

 Deve ser destacado que o uso dos COCs oferecem diversos benefícios às 

mulheres, além da melhora da acne, como proteção contra o câncer de ovário e 

endométrio, redução da dismenorreia, anemia por deficiência de ferro e doença 

inflamatória pélvica (Tyler e Zirwas, 2013). 
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 Com relação ao tromboembolismo venoso, sua incidência em mulheres 

jovens é baixa, havendo um pequeno incremento no risco, de 0,05% a 0,1%, 

quando usuária de COC (Raymond et al., 2012). Deve-se destacar que o risco de 

tromboembolismo no pós-parto é de 0,5% e  durante a gravidez de 0,1% (Heit et 

al., 2005).  

 A introdução do COC deve ser realizada após anamnese cuidadosa sendo 

contraindicado para as mulheres que fazem parte do grupo de risco para trombose 

venosa profunda e doenças cardiovasculares, como a presença de antecedentes 

familiares e o tabagismo (Tyler e Zirwas, 2013). 

 A combinação etinilestradiol 0,02 mg associada a 3 mg de drospirenona, 

apresenta indicação no tratamento da AMA, tanto com alterações 

hiperandrogênicas como na acne isolada.  A ação estrogênica é combinada ao 

bloqueio dos receptores androgênicos pela drospirenona. É utilizada no regime de 

24 dias de medicação com dose fixa seguido por quatro dias de pausa.  Apresenta 

um bom perfil de segurança e padrão favorável de sangramento. É também 

aprovada para o tratamento dos sintomas emocionais e físicos associados ao 

transtorno disfórico pré-menstrual (Klipping e Marr, 2005; Bachmann et al., 2004; 

Yonkers et al., 2005; Pearlstein et al., 2005).  

 Estudo randomizado, duplo-cego e  placebo controlado realizado por Lucky 

et al. (2008), comprovou que esta combinação de contraceptivo oral foi capaz de 

reduzir significativamente a contagem de lesões acneicas. Além disso, diminuiu 

significativamente as dosagens de TL e androstenediona sem alterações 

significativas de S-DHEA e TT.  

 Outro estudo semelhante, conduzido por Maloney et al. (2008), avaliando 

este contraceptivo versus placebo no tratamento da acne vulgar, comprovou a 

melhora significativa no grupo que utilizou o COC, com bom perfil de segurança. 

Estes dois estudos suportaram a aprovação do seu uso no tratamento da acne 

pelo FDA. 

 

3.9 Qualidade de vida  
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O termo qualidade de vida (QV) pode ser caracterizado, de forma subjetiva, 

como a percepção do paciente sobre sua doença e tratamento, enquanto que no 

conceito técnico abrange uma série de componentes relacionados à saúde mental, 

capacidades física, funcional e dimensão social. Nas doenças dermatológicas, os 

estudos sugerem que ferramentas psicométricas podem ajudar o médico a melhor 

escolher  a proposta terapêutica e detectar pacientes psicologicamente afetados, 

mesmo com quadro clínico considerado leve (Gollnick, 2003). O desenvolvimento 

de indicadores, instrumentos ou questionários se baseia nas evidências de que 

existe discordância entre a avaliação do médico ou profissional da saúde e do 

paciente em relação à gravidade da doença e sucesso do tratamento, assim como 

respostas distintas à terapêutica instituída e níveis de satisfação diferentes entre 

pacientes com mesmo quadro clínico (Berlim e Fleck, 2003).  

Estudos relacionados à acne apontam para uma influência negativa sobre a 

qualidade de vida, incluindo presença de sinas e sintomas de depressão e 

ansiedade, como raiva e baixa autoestima (Kellett e Gawkrodger, 1999; Rapp et 

al., 2004; Dalgard et al., 2008). 

O uso dos questionários doença-específicos, como o Qualidade de Vida 

em Acne (Acne-QoL), já traduzido e validado para o português do Brasil - Acne-

QoL-BR  (Kamamoto et al., 2014), quantifica o impacto da acne na qualidade de 

vida (Patrick e Deyo, 1989; Klassen et al., 2000).  

A literatura tem demonstrado que o impacto na qualidade de vida nem 

sempre se correlaciona com a gravidade da acne. Em certos casos, indivíduos 

com quadros clínicos leves apresentam alto impacto na qualidade de vida e vice-

versa (Rapp et al., 2004; Martim et al., 2001).  Há ainda estudos que comprovam 

que o impacto psicológico causado pela presença da acne parece afetar mais 

pacientes do gênero feminino do que do masculino. (Dumont-Wallon e Dréno, 

2008). 
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4 Metodologia 

 

4.1 Delineamento 

Estudo do tipo longitudinal, de intervenções diagnóstica e terapêutica, 

randomizado, comparativo e de grupos paralelos. O período de coleta dos dados 

foi de janeiro de 2012 a setembro de 2013. As participantes da pesquisa foram 

observadas durante o período de triagem e tratamento por um único investigador. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade 

Federal de São Paulo / Hospital São Paulo, em 04 de novembro de 2011, sob no. 

1622/11 (Anexo 1) e foi registrado no Clinicaltrials.gov - Identifier: NCT01850095. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi considerado 

adequado e aceito (Anexo 2).  

 

 

4.2 População 

 

A população foi composta por mulheres, entre 26 e 44 anos, com 

diagnóstico de acne leve a moderada (Anexo 3), acometendo a face (grupo 

doença) e por grupo controle (subdividido em 1 e 2), com mulheres saudáveis, da 

mesma faixa etária. 

As participantes do estudo foram mulheres atendidas no Ambulatório 

Geral de Dermatologia e/ou encaminhadas para a Unidade de Cosmiatria, 

Cirurgia e Oncologia (UNICCO) do Departamento de Dermatologia da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) ou as que procuraram 

diretamente a UNICCO em resposta à mensagem de recrutamento exibida na 

intranet da UNIFESP (Anexo 4). Todas as participantes foram submetidas à 

anamnese, exame físico dermatológico e orientadas quanto ao diagnóstico, à 

pesquisa e aos possíveis tratamentos. Aquelas que obedeceram aos critérios de 

inclusão e exclusão foram convidadas a participar do estudo. Aquelas que não 

preencheram os critérios de inclusão ou não concordaram em participar do 

estudo foram encaminhadas para atendimento médico de rotina no Ambulatório 

de Dermatologia / UNIFESP. 
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4.3 Critérios de inclusão 

 

Para o grupo doença: 

 

1. Concordância com as condições do estudo, capacidade de compreender e 

seguir rigorosamente as orientações recebidas, disponibilidade para 

comparecer às reavaliações periódicas e assinatura do TCLE; 

2. Mulheres saudáveis com idades entre 26 e 44 anos, não gestantes; 

3. Índice de massa corporal entre 18,5 e 24,9 (peso normal segundo a 

classificação da Organização Mundial da Saúde *); 

4. Diagnóstico clínico de acne facial de leve a moderada, sendo a maioria 

das lesões representadas por comedões, pápulas e/ou pústulas utilizando 

a classificação apresentada no Anexo 3. 

5. Ausência de contraindicações para o uso de contraceptivos hormonais 

combinados. 

6. Ausência de hipersensibilidade cutânea ao ácido azeláico e/ou outros 

componentes da formulação. 

 

 *World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of 
a World Health Organization Consultation. Geneva: World Health Organization, 2000. p. 256. 
WHO Obesity Technical Report Series, n. 284. 
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Para o grupo controle – 1 (coleta hormonal) 

 

1. Mulheres saudáveis com idades entre 26 e 44 anos, não gestantes; 

2. Ausência de acne. 

 

 Para o grupo controle - 2 (biópsia): 

 

1. Mulheres saudáveis com idades entre 26 e 44 anos, não gestantes; 

2. Ausência de acne. 

 

4.4 Critérios de exclusão 

 

Para grupo doença: 

 

1. Uso de antibióticos orais nos últimos 3 meses;   

2. Uso de isotretinoína oral nos últimos 2 anos; 

3. Uso de contraceptivo oral nos últimos 3 meses; 

4. Histórico recente de irregularidade menstrual;  

5. Antecedente pessoal de infertilidade; 

6. Evidência clínica de imunossupressão; 

7. Evidência clínica de hirsutismo; 

8. Evidência clínica de rosácea ou dermatite perioral; 

9. Gravidez ou amamentação; 

10. Uso dos seguintes medicamentos orais: derivados da cortisona, lítio, 

anticonvulsivantes, isoniazida, contraceptivos orais, andrógenos, 

danazol, iodetos, brometos, dissulfiram, ciclosporina, azatioprina, 

tiuréias,  vitaminas B2, B6 e B12; 

11. Usuárias de dispositivo intrauterino contendo levonogestrel ou adesivo 

contraceptivo; 
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12. Tratamento da pele facial com retinóides tópicos (tretinoína ou 

adapaleno), ácido azeláico, peróxido de benzoíla, clindamicina, 

eritromicina, nicotinamina, isolados ou em associação, nos últimos 3 

meses; 

13. Uso atual de cosméticos comedogênicos; 

14. Alteração na ultrassonografia transvaginal compatível com ovários 

micropolicísticos (mais de 12 nódulos foliculares e/ou ovários com mais 

de 10 cm3) 

a. caso a candidata não soubesse dar esta informação ou seu 

último exame tivesse sido realizado há mais de 6 meses, foi 

solicitada uma nova ultrassonografia antes da sua inclusão no 

estudo; 

15. Presença de contra indicações para o uso de contraceptivos orais: 

a. Tabagista com mais de 35 anos; 

b. Antecedente de trombose venosa profunda; 

c. Antecedente de acidente vascular cerebral; 

d. Antecedente de câncer de mama; 

e. Presença de icterícia, doença hepática ativa e grave ou doença 

biliar; 

f. Diabetes mellitus há mais de 20 anos ou com lesão na 

microcirculação ocular, neurológica ou renal; 

g. Pressão arterial sistólica maior ou igual a 160 e diastólica maior 

ou igual a 100; 

h. Doença cardiovascular; 

i. Presença de cefaléia intensa associada a visão turva com 

episódios frequentes e 

 16. Histórico de sintomas alérgicos e/ou irritativos com o uso do ácido 

azeláico. 

 

Para o grupo controle - 1 (coleta hormonal): 

1. Uso de antibióticos orais nos últimos 3 meses;   

2. Uso de isotretinoína oral nos últimos 2 anos; 
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3. Uso de contraceptivo oral nos últimos 3 meses; 

4. Histórico recente de irregularidade menstrual;  

5. Antecedente pessoal de infertilidade; 

6. Evidência clínica de imunossupressão; 

7. Evidência clínica de hirsutismo; 

8. Evidência clínica de rosácea ou dermatite perioral; 

9. Gravidez ou amamentação; 

10. Uso dos seguintes medicamentos orais: derivados da cortisona, lítio, 

anticonvulsivantes, isoniazida, contraceptivos orais, andrógenos, 

danazol, iodetos, brometos, dissulfiram, ciclosporina, azatioprina, 

tiuréias,  vitaminas B2, B6 e B12; 

11. Usuárias de dispositivo intrauterino contendo levonogestrel ou 

adesivo contraceptivo; 

12. Tratamento da pele facial com retinóides tópicos (tretinoína ou 

adapaleno), ácido azeláico, peróxido de benzoíla, clindamicina, 

eritromicina, nicotinamina, isolados ou em associação, nos últimos 3 

meses; 

13. Uso atual de cosméticos comedogênicos; 

14. Alteração na ultrasonografia transvaginal compatível com ovários 

micropolicísticos (mais de 12 nódulos foliculares e/ou ovários com 

mais de 10 cm3) 

a.  caso a candidata não soubesse dar esta informação ou seu 

último exame tivesse sido realizado há mais de 6 meses, foi 

solicitada uma nova ultrassonografia antes da sua inclusão no 

estudo; 

 

Para o grupo controle 2 - (biópsia): 

1. Presença de dermatose inflamatória na face; 

2. Uso de antibióticos orais nos últimos 3 meses;   

3. Uso de isotretinoína oral nos últimos 2 anos; 

4. Uso de contraceptivo oral nos últimos 3 meses; 

5. Histórico recente de irregularidade menstrual;  
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6. Antecedente pessoal de infertilidade; 

7. Evidência clínica de imunossupressão; 

8. Evidência clínica de hirsutismo; 

9. Evidência clínica de rosácea ou dermatite perioral; 

10. Gravidez ou amamentação; 

11. Uso dos seguintes medicamentos orais: derivados da cortisona, lítio, 

anticonvulsivantes, isoniazida, contraceptivos orais, andrógenos, 

danazol, iodetos, brometos, dissulfiram, ciclosporina, azatioprina, 

tiuréias,  vitaminas B2, B6 e B12; 

12. Usuárias de dispositivo intrauterino contendo levonogestrel ou 

adesivo contraceptivo; 

13. Tratamento da pele facial com retinóides tópicos (tretinoína ou 

adapaleno), ácido azeláico, peróxido de benzoíla, clindamicina, 

eritromicina, nicotinamina, isolados ou em associação, nos últimos 

3 meses; 

14. Uso atual de cosméticos comedogênicos; 

15. Alteração na ultrasonografia transvaginal compatível com ovários 

micropolicísticos (mais de 12 nódulos foliculares e/ou ovários com 

mais de 10 cm3 

a. caso a candidata não soubesse dar esta informação ou 

seu último exame tivesse sido realizado há mais de 6 meses, foi 

solicitada uma nova ultrassonografia antes da sua inclusão no 

estudo; 

 

 

4.5 Randomização 

 

A randomização para o grupo doença foi realizada após a verificação dos 

critérios de inclusão e exclusão com lista de alocação obtida pelo software gratuito 

em: www.random.org (Anexo 5). Cada participante incluída, recebia um número de 

acordo com a sequência de inclusão. Por este número era verificado na lista de 

alocação, por uma pessoa independente, qual seria o tratamento a ser instituído. 

http://www.random.org/
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4.6 Intervenção  

 

 Após a verificação dos critérios de inclusão, exclusão e esclarecimento 

das dúvidas referentes ao TCLE e sua assinatura, as 38 participantes da 

pesquisa do grupo doença foram orientadas sobre os tratamentos. 

 Antes da randomização para os 2 grupos de tratamento foram realizadas 2 

biópsias de pele, com punch de 3 mm, na região submandibular, sob anestesia 

local infiltrativa, sendo uma em lesão inflamatória (lesão) e outra em área de pele 

normal (perilesional). Foram realizadas as seguintes dosagens plasmáticas: TL, 

TT, S-DHEA, DHT e ADT-G. A coleta foi realizada rigorosamente entre o primeiro 

e quinto dia do ciclo menstrual, entre 8 e 10 horas da manhã, com jejum de 8 

horas. Após as coletas e biópsias, as 38 participantes do grupo doença foram 

randomizadas para os dois grupos de tratamentos:  

 

  Grupo doença 

1. COC (20 participantes) 

 

 Tratamento por seis ciclos consecutivos com contraceptivo oral combinado 

contendo 3mg de drospirenona e 20 µg de etinilestradiol administrado num regime 

24 dias de medicação com quatro dias de pausa, iniciado no primeiro dia do fluxo 

menstrual.  

 

2. AA (18 participantes) 

 

 Tratamento por seis meses com uso tópico de ácido azeláico 15% em 

veículo gel, duas vezes ao dia. O produto era aplicado em toda a face e região 

cervical, de maneira uniforme, com a pele seca.  
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 Ao final do tratamento foi realizada uma 3a biópsia submandibular e novas 

dosagens hormonais. Em todos os fragmentos de pele foram realizadas 

marcações  imuno-histoquímicas, sendo analisadas as expressões dos receptores 

TLR2 e CD1d.  

 Antes e após o tratamento todas as participantes responderam o 

questionário de qualidade de vida, Acne-QoL-BR. 

 

 

 Grupos controles 

 

 1– 10 mulheres sem acne, sem sinais clínicos de hiperandrogenismo, 

pareadas por idade com as participantes do grupo doença. Neste grupo 

foram realizadas apenas coletas de TT e TL, S-DHEA, DHT e ADT-G, entre 

o primeiro e quinto dia do ciclo menstrual, entre 8 e 10 horas da manhã, 

com jejum de 8 horas. 

 

2– 10 pacientes sem acne, que ao realizarem pequeno procedimento 

cirúrgico dermatológico na face (ambulatório de cirurgia dermatológica – 

UNIFESP), como a remoção de nevos, foram doadoras de pele normal 

(margem cirúrgica livre de alteração) para as análises imuno-histoquímicas 

(TLR2 e CD1d). 

 

4.7 Registros fotográficos 

 Todas as pacientes do grupo doença foram fotografadas, utilizando a 

máquina fotográfica digital Sony DSC-H17, configurada para 8 megapixels, em 2 

posições ( ¾ direito e ¾ esquerdo ), com fundo preto opaco e enquadramento que 

possibilitasse a avaliação da face e da região cervical. 

Os registros fotográficos foram realizados no dia da inclusão e após 6 

meses de tratamento. 

As fotos foram pareadas na mesma posição com auxílio do software Picasa, 

versão 3.9.138.202, utilizando identificação numérica das participantes com 
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posterior avaliação da evolução clínica por dois observadores independentes, sem 

informação sobre o tratamento realizado, conforme demonstrado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Padrão dos registros fotográficos realizados na inclusão e após 6 

meses de tratamento. 

 

4.8 Definições utilizadas 

 

Características demográficas: 

 

Idade: faixa etária entre 26 a 44 anos, na qual a maioria dos estudos 

classifica a AMA.  

Gênero: feminino com base nas variáveis utilizadas pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) nos censos demográficos. 
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Etnia, cor ou raça: definida pelo sistema de classificação de cor por 

fototipos (Fitzpatrick-Anexo 6). 

 

 

 

 

 

 Variáveis clínicas: 

 

Quadro clínico de acne: foi avaliado pelo investigador considerando a 

presença de maioria de lesões pápulo-pustulosas. 

A classificação da intensidade da acne e a ficha clínica são apresentadas 

nos Anexos 3 e 8, respectivamente. 

 

4.9 Parâmetros de eficácia 

 

 A avaliação da modulação hormonal e a eficácia dos tratamentos foram 

realizadas através da comparação do seguintes parâmetros, antes e após o 

tratamento: 

 

4.9.1 Avaliação clínica pelo pesquisador 

 contagem das lesões inflamatórias (lesões mais frequentes em 

mulheres adultas com acne) 

 

4.9.2 Avaliação fotográfica 

 por dois médicos dermatologistas independentes, utilizando uma escala 

de grau de melhora da acne comparada ao início do tratamento (Global 

Assessment of Improvement from baseline - Anexo 7), avaliando fotos 

antes e após, em 2 posições, ¾ direito e ¾ esquerdo. 
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4.9.3 Acne-QoL-BR: 

 Os questionários foram preenchidos seguindo as regras estabelecidas 

pelos autores. As pacientes permaneciam pelo tempo necessário, sem 

supervisão a fim de manter a privacidade necessária para as suas 

respostas. Não eram permitidas interpretações às perguntas, 

comentários em anexo e perguntas ou esclarecimento de dúvidas pelo 

pesquisador. 

 

 O questionário Acne-QoL (Girman et al; 1996, Martin et al; 2001, Fehnel et 

al, 2003), validado para o português do Brasil - Acne-QoL-BR (Kamamoto et al., 

2014) contém 19 questões organizadas em quatro domínios relacionados à acne 

facial: auto percepção, relação social, relação emocional e sintomas da acne. Para 

todos os domínios, os escores mais elevados refletem uma melhor qualidade de 

vida relacionada à saúde. A pontuação total do questionário varia de 0 a 114, e os 

escores dos domínios são distribuídos da seguinte forma: 0-30 (auto percepção), 

0-24 (relação social), 0-30 (relação emocional) e 0-30 (sintomas de acne). (Anexo 

9) 

 

4.9.4 Análise imuno-histoquímica 

 

Foram avaliadas as expressões dos receptores TLR2 e Cd1d na epiderme 

e nas glândulas sebáceas. Para tanto, nos grupos doença e controle 2, foram 

realizados os seguintes procedimentos: 

 

Obtenção das biópsias cutâneas: foram utilizados punchs estéreis 

descartáveis, de 3 mm, da marca Kolplast para retirada do fragmento de pele e 

sutura com fio de sutura mononylon número 5-0, com agulha de 2,0 cm, 3/8. 

Todas as biópsias foram realizadas sob anestesia local infiltrativa com 

xilocaína 2% mais vasoconstrictor, com a participante em decúbito dorsal. 



43 
 

 

Com relação ao grupo controle 2, após a realização do procedimento 

dermatológico de rotina, foi utilizada a porção correspondente a margem periférica, 

sem lesão, para realização da retirada de amostra com punch número 3 (Figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Esquema demostrando a obtenção do fragmento de pele utilizado no 
grupo controle 2. 

 

Os fragmentos foram conservados por até 3 dias em formol 10% 

tamponado e, em seguida, fixados em parafina, a fim de promover amostras de 

boa qualidade para os estudos imuno-histoquímicos. 

 

 Imuno-histoquímica 

 

 Preparo das lâminas: 

Cortes histológicos de 4µm de espessura foram obtidos a partir do material 

embebido em parafina. As lâminas foram desparafinizadas em quatro banhos de 

xilol, cada um por 10 minutos; em seguida, passadas por dois banhos de álcool 

absoluto, um banho de álcool 95%, um banho de álcool 70% com tempo de 5 



44 
 

 

minutos cada banho e, finalmente mergulhadas por 5 minutos em água ultra pura 

para a retirada do excesso do álcool.  

Para recuperação dos antígenos, as lâminas foram colocadas em solução 

FLEX pH alto (DAKO-Carpinteria, CA-USA), por 20 minutos, a 97º C. Após serem 

lavadas em água corrente e água destilada por 5 minutos cada, as lâminas foram 

submersas em PBS (pH 7,4). A peroxidase endógena foi então bloqueada com 

EnVision FLEX (reagente bloqueador de peroxidase, DAKO), antes de incubar as 

secções com o anticorpo primário, conforme as instruções do fabricante. 

Após secar as lâminas uma a uma, os anticorpos primários foram diluídos 

em PBS/BSA 2%, seguindo as especificações: anticorpo policlonal anti-TLR2 

(Abcam, Cambridge, MA, código ab24192) diluído a 1/150, permanecendo em 

câmara úmida por 45 minutos e anticorpo monoclonal anti-CD1d (Abcam, 

Cambridge, MA, código ab11076), diluído a 1/100, permanecendo em câmara 

úmida por 45 minutos. 

 Em seguida as lâminas foram lavadas durante 5 minutos, por 2 vezes, com 

PBS e Tween 20,1%, para retirada do excesso do anticorpo primário e incubadas 

com anticorpo secundário com reagente ativo Envision Flex/HRP (DAKO), durante 

20 minutos. Posteriormente, foi retirado o excesso do anticorpo secundário com 

lavagem em PBS e, em seguida, após secagem, foi acrescentada a solução 

reveladora, Envision Flex substrate Working (DAB), por 5 minutos.A reação foi 

interrompida lavando-se em água corrente.  

A intensidade da cor foi controlada ao microscópio óptico através dos 

controles positivos que acompanharam as reações. Os controles positivos dos 

antígenos estudados foram pele normal para células com expressão de TLR2 e 

CD1d. Os controles negativos das reações foram obtidos através da omissão do 

anticorpo primário que foi substituído por PBS. 

As lâminas foram, então, lavadas em água corrente por 5 minutos, 

contracoradas com hematoxilina de Harris, por 1 minuto. A seguir, foram lavadas 

com água corrente e secadas à temperatura ambiente. Por último, procedeu-se a 

montagem das lâminas. 
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 Morfometria  

 

Epiderme:  

Para quantificação da expressão dos receptores na epiderme, 2 campos, 

com aumento de 400x foram fotografadas com microscópio óptico acoplado à 

câmera digital de alta resolução, para cada imunomarcador. Com auxílio do 

software foi calculada a porcentagem da área marcada, excluindo-se sempre a 

camada basal e calculada a média dos dois valores obtidos. 

 

Glândula sebácea:  

Para quantificação da expressão dos receptores, uma glândula sebácea  

por lâmina, com aumento de 100x, foi fotografada com microscópio óptico 

acoplado à câmera digital de alta resolução, para cada imunomarcador. Com 

auxílio do software foi calculada a porcentagem da área marcada.  

 

 Utilização do Software Image J64 

O programa Image J64 é capaz de diferenciar as cores nas imagens e 

calcular a área total preenchida por determinada cor em regiões predeterminadas. 

Primeiramente, escolhe-se a cor que deve ser detectada pelo programa através do 

uso de macros estabelecidas pelo pesquisador (aplica-se a cor que foi utilizada na 

marcação imuno-histoquímica).  
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Uma macro é uma sequência de comandos e funções armazenados em um 

determinado módulo do programa. Após os ajustes iniciais, as fotografias são 

transferidas para a plataforma de trabalho e a área na qual se deseja quantificar o 

receptor é selecionada ativamente pelo usuário (Figura 4-seta). Assim, na 

sequência, o programa executa as funções de detecção da cor selecionada e 

exclusão das demais cores, gerando um resultado que corresponde à 

concentração do receptor estudado, conforme exemplo apresentado na Figura 4. 

Figura 4 – No alto: exemplo da marcação para o receptor TLR2 em fotografia 
digital de 1 campo, com aumento de 400x. Abaixo: mesma imagem processada 
pelo software ImageJ64, apresentando a área selecionada pelo pesquisador 
(seta) e em preto a marcação do receptor que o programa usa para o cálculo da 
área. 



47 
 

 

As comparações estatísticas das concentrações dos receptores foram realizadas 

entre os seguintes grupos:  

 Amostras do grupo controle 2 e da lesão do grupo doença;  

 Amostras do grupo controle 2 e da região perilesional do grupo 

doença;  

 Amostras da lesão e da região perilesional do grupo doença (antes 

dos tratamentos) e 

 Amostras da lesão (antes dos tratamentos) e da região perilesional 

do grupo doença (após os tratamentos). 

 

4.9.5 Dosagens hormonais  

 

 Grupo doença e controle 1 

 

 As amostras sanguíneas foram coletadas pelo pesquisador, entre o 

primeiro e o quinto dia do ciclo menstrual, fase folicular, com 8 horas de jejum, 

entre 8 e 10 horas da manhã. Foram utilizados tubos de vácuo, agulhas estéreis 

25x8 e adaptadores do sistema Vacutainer®. As amostras foram imediatamente 

processadas em centrífuga (Thermo Scientific Sorvall RC-4) a 2200 rpm, por 10 

minutos, a 18ºC. O sobrenadante foi pipetado e congelado em freezer a -80ºC. 

 As dosagens de TT e TL foram realizadas no laboratório da Associação 

Fundo de Incentivo a Pesquisa (AFIP), conforme segue: 

 

 TT 

 Método:Quimioluminescência 

 Valores de referência: até 75 ng/dL 

 TL 

 Método: calculada a partir da TT e SHBG 

 Valores de referência: 0,01-1,07 ng/dL 
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 A dosagem do S-DHEA foi realizada pelo Laboratório Fleury, conforme 

segue: 

 

 Método: Imunoensaio competitivo por eletroquimio-

luminescência. 

 Valores de referência de acordo com a faixa etária:  

 Sexo feminino: 

o De 20 a 34 anos : 99 a 407 µg/dL 

o De 35 a 44 anos : 61 a 337 µg/dL  

 

 Para a quantificação de DHT e ADT-G foram desenvolvidas metodologias 

próprias utilizando a tecnologia de cromatografia líquida associada a 

espectrometria de massas sequencial, no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 

do Laboratório Fleury (IPD) em parceria do pesquisador e da equipe do IPD. 

 

 Desenvolvimento da metodologia para dosagem de DHT e ADT-G 

 

 Foram desenvolvidos métodos separados para detecção e quantificação de 

DHT e ADT-G. A metodologia foi semelhante utilizando extração em fase sólida e 

posteriormente quantificação por cromatografia líquida associada à espectrometria 

de massas sequencial (LC-MS/MS). 

 

 Detecção e quantificação do DHT 

 

 Extração das amostras 

 

As amostras, calibradores e controles de qualidade foram extraídos 

utilizando extração líquido-líquido com éter metil terc-butílico (MTBE) após a 
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adição do padrão interno marcado (DHT-d3). A fase orgânica foi concentrada em 

speed vac e o precipitado foi derivatizado com metoxiamina durante 1 hora a 65°C 

para gerar oximas. 

 

 Análise por cromatografia líquida acoplada a espectrometria de 

massas sequencial (LC-MS/MS). 

 

 O derivado foi analisado por LC-MS/MS operando no modo electrospray 

positivo, utilizando um sistema composto por uma bomba binária Acquity e 

espectrômetro de massas XEVO TQS (Waters) com injetor CTC 2777. O tempo 

total de corrida foi de 6 minutos. DHT e DHT-d3 foram detectados pelo 

monitoramento de reações selecionadas (MRM) utilizando duas transições para 

cada analito. Os dados foram processados e quantificados pelo software 

TargetLynx (Waters). O método foi validado segundo as diretrizes da CLSI 

(Clinical and Laboratory Standards Institute) e parâmetros como precisão, limite de 

quantificação, recuperação e arraste foram avaliados. A exatidão foi avaliada em 

relação às amostras enviadas a laboratórios de referência. 

 

 Detecção e quantificacão do ADT-G 

 

A análise do ADT-G foi realizada por LC-MS/MS, operando no modo 

eletronspray negativo. No dia das análises foram preparadas calibrações com 

padrões variando de 1 a 100 ng/ml. 

  

 Extração das amostras 

 

 De maneira resumida, 200 µL de cada amostra de plasma foram 

misturados à 200 µL de acetonitrila (ACN) e 20 µL de uma solução contendo o 

padrão interno deuterado (ADT-G-d4). Esta mistura foi agitada em tubos 

individuais por 2 minutos e então centrifugada a 14000 rpm por 10 minutos.   

 As amostras foram transferidas à colunas de extração em fase sólida 
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(coluna SAX – troca aniônica forte) após serem ativadas com ACN e equilibradas 

com água. Após a aplicação das amostras, as colunas foram lavadas com 1 mL de 

água. Os analitos de interesse foram eluídos com 1 mL de um solução contendo 

95% de ACN e 1% de ácido fórmico. Os eluatos foram evaporados em speed vac 

por 2 horas. O resíduo seco foi reconstituído em solução de 50 µL de 50% de 

metanol em água. 

   

 Análise por cromatografia líquida acoplada a espectrometria de 

massas sequencial (LC-MS/MS). 

 

 O derivado foi analisado por LC-MS/MS operando no modo electrospray 

negativo utilizando um sistema composto por uma bomba binária Acquity e 

espectrômetro de massas XEVO TQS (Waters) com injetor CTC 2777. Foi 

utilizada uma coluna analítica Gemini NX 3 µm C18 150 x 2 mm. O tempo total de 

corrida foi de 2 minutos. ADT-G e ADT-G-d4 foram detectados pelo monitoramento 

de reações selecionadas (MRM) utilizando duas transições para cada analito. Os 

dados foram processados e quantificados pelo software TargetLynx (Waters). O 

método foi validado segundo as diretrizes da CLSI e parâmetros como precisão, 

limite de quantificação, recuperação e arraste foram avaliados. 

 

Foram realizadas as seguintes comparações estatísticas: 

 

 Grupos controle 1 e doença e 

 Grupo doença antes e após os tratamentos  

 

4.10 Parâmetros de Segurança  

 

Para o grupo tratamento com contraceptivo oral: 

 Tolerância ao medicamento; 

 Ocorrência  de eventos adversos reportados pelas participantes e/ou 

observados pelo investigador e sua evolução. 
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Para o grupo tratamento com ácido azeláico: 

 Tolerância ao medicamento; 

 Ocorrência de efeitos adversos reportados pelas participantes  e/ou 

observados pelo investigador como: eritema prolongado, descamação 

intensa, sensação de queimação, fotossensibilidade ou edema. 

 

4.11 Acompanhamento das participantes do estudo 

 

 As participantes foram acompanhadas em consultas mensais para 

verificação da presença ou não de eventos adversos. Se as manifestações fossem 

leves, apenas orientava-se o seu controle. Nas pacientes tratadas com ácido 

azeláico, que apresentassem sintomas irritativos como queimação a aplicação do 

produto era reduzida para uma vez ao dia, temporariamente, buscando melhora 

dos sintomas e, após normalização, orientava-se o retorno a posologia de duas 

vezes ao dia. 

 

4.12 Análise estatística 

 

As variáveis qualitativas foram descritas como número e porcentagem e as 

quantitativas foram descritas através de medidas de tendência central (média e 

mediana) e de medidas de variabilidade (desvio padrão, erro padrão e intervalo 

inter-quartil). 

 Foi utilizado um modelo de análise de variância (ANOVA) com medida 

repetida para a comparação do número de lesões inflamatórias contadas pelo 

investigador antes e após os tratamentos (COC e AA). Também foi utilizada a 

abordagem de ANOVA com medida repetida para comparar a média dos escores 

de qualidade de vida entre os dois grupos de tratamento nos dois momentos de 
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avaliação. 

 Para a comparação entre os dois tratamentos quanto ao aspecto geral da 

pele, realizado pelos examinadores independentes, na avaliação fotográfica foi 

utilizado o teste exato de Fischer. 

 Para a comparação dos marcadores anti-TLR2 e anti-CD1d entre os grupos 

e entre as regiões avaliadas, ao longo do tempo, assim como para a análise das 

dosagens sorológicas, foi utilizado um modelo de análise de variância (ANOVA) 

com medida repetida.  

Todas as análises estatísticas foram realizadas com o programa SPSS® 

versão 16.0 (SPSS® Inc; Ilinois, EUA). Todos os testes foram bicaudais e o valor 

p<0,05 foi considerado como estatisticamente significante. 
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5 Resultados 

 

5.1 Características clínico-demográficas da população do estudo 

 

A caracterização da população estudada foi realizada de acordo com as 

definições adotadas. 

Para o grupo doença foram avaliadas 62 mulheres, 24 não preencheram 

os critérios de inclusão ou preencheram algum dos critérios de exclusão, tais 

como: seis apresentaram alterações ovarianas na ultrassonografia transvaginal, 

quatro eram menores de 26 anos, oito estavam em uso ou com intervalo 

insuficiente de tratamentos para acne, uma estava em tratamento com antibiótico 

por longo período para sinusite crônica, duas apresentavam hirsutismo 

associado, duas optaram por não participar do estudo pela possibilidade de ser 

incluída no grupo de tratamento com contraceptivo e uma apresentava 

antecedente familiar de trombose venosa profunda. Assim, foram incluídas 38 

participantes elegíveis que compuseram a população por intensão de tratar ou 

intention to treat (ITT). Após a randomização, 20 (52,6%) foram alocadas no 

grupo tratamento com COC e 18 (47,4%) no grupo tratamento com AA. 

Para a composição dos grupos controle foram avaliadas 13 mulheres para 

o grupo controle 1, sendo duas excluídas, uma por irregularidade menstrual 

constatada na anamnese e uma por hirsutismo leve. Para o grupo controle 2, o 

exame físico e a anamnese das pacientes submetidas a cirurgia dermatológica 

de pequeno porte foi suficiente para a seleção de 10 participantes.  

 As retiradas prematuras do estudo, por decisão da própria participante, 

foram confirmadas após várias tentativas de contato telefônico e mensagens 

eletrônicas. Foram consideradas no mês zero (mês 0) quando a participante 

compareceu apenas à uma visita (V1) e não recebeu nenhum tratamento; no 

mês 1, após apenas um mês de tratamento; no mês 2, após dois meses de 

tratamento e assim por diante até o mês 6. As quatro retiradas prematuras só 

ocorreram no grupo de tratamento AA. Assim a população por protocolo ou per 

protocol (PP) foi de 14 participantes nesse grupo. No grupo de tratamento COC a 
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PP foi igual a ITT, 20 participantes. O fluxograma do estudo é apresentado na 

Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grupo tratamento Grupo controle 

Avaliadas (n=66) 

Elegíveis (n=38) 

Controle 1 
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Retirada prematura 
(n=4) 

Decisão da 
participante 

 

População ITT 
(n=20) 

População PP 
(n=20) 
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Elegíveis (n=10) 

Figura 5 - Fluxograma de disposição dos participantes da pesquisa 
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As características demográficas e clínicas da população do estudo do 

grupo doença, ou seja, submetida aos tratamentos são apresentadas na Tabela 

1. A análise destes dados demonstrou que os grupos de tratamento eram 

homogêneos, ou seja, a randomização foi adequada.  

 

Tabela 1- Dados clínicos e demográficos de acordo com os subgrupos do grupo 
doença. 

 Tratamento  

 COC 

(n=20) 

AA 
(n=18) 

p-valor 

Características    

Idadea (anos) 33,7±5,5 33,1±5,3 0,695# 

Tabagismo 1 (5,0%) 2 (11,8%) 0,584## 

Distribuição das lesões em 
“U” – zona mandibular 

14 (70,0%) 13 (72,2%) >0,999## 

Fototipo   0,600### 

II 3 (15,0%) 2 (11,1%)  

III 6 (30,0%) 5 (27,8%)  

IV 3 (15,0%) 6 (33,3%)  

V 6 (30,0%) 5 (27,8%)  

VI 2 (10,0%) -  

Início do quadro atual   0,516& 

Adolescência  9 (45,0%) 10 (55,6%)  

Idade Adulta 11 (55,0%) 8 (44,4%)  

Intensidade da acne - pré   0,512### 

    

Leve (< 15 lesões 
inflamatórias) 
 

1 (5,0%) 1 (5,6%)  

Moderada (entre 15 e 50 
lesões inflamatórias) 

19 (95,0%) 17 (94,5%)  

    
a
média±desvio padrão 

#
Teste t de Student  / 

##
 Teste Exato de Fisher / 

###
 Generalização do Teste Exato de Fisher 

&
 Qui-Quadrado 
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5.2 Análises comparativas de eficácia antes e após os tratamentos 

 

5.2.1 Avaliação da qualidade de vida (Acne-Qol-BR). 

 

Os escores dos domínios pré e pós tratamento estão descritos na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Avaliação da qualidade de vida segundo o questionário Acne-Qol-BR 

antes e após o tratamento de acordo com os subgrupos (N=34) 

 
COC (n=20) AA (n=14) 

PRÉ PÓS  PRÉ PÓS  

Percepção 
própria 

8,7 ± 1,5 24,9 ± 1,5 * 6,7 ± 1,5 19,8 ± 1,8 

Aspecto 
Social 

9,5 ± 1,4 21,1 ± 1,4 * 7,7 ± 1,4 16,4 ± 1,6  

 

Aspecto 
emocional 

7,6 ± 1,5 23,5 ± 1,5 * 6,3 ± 1,5 19,1 ± 1,7  

Sintomas 8,7 ± 1,3 22,1 ± 1,3 * 8,1 ± 1,4 16,9 ± 1,6  

*Média ± erro padrão 

 

 

As demais análises foram realizadas através do modelo ANOVA com 

medidas repetidas. 

No domínio PERCEPÇÄO PRÓPRIA não houve efeito de interação 

(p=0,260), ou seja, em média, mostrou-se homogêneo ao longo do tempo entre os 

dois tratamentos. Houve efeito significante de tratamento (p=0,049), ou seja, em 

média, as participantes do tratamento COC apresentaram valor 3,6±1,7 pontos 

maior do que o apresentado por aquelas do tratamento AA. Também houve efeito 

significante do tempo (p<0,001), ou seja, os dois tratamentos apresentaram um 

acréscimo significante nos escores desse domínio antes e após os tratamentos, 

sendo este acréscimo estimado em 14,6±1,4 pontos (Figura 6). 
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Figura 6 - Perfil médio do domínio PERCEPÇÃO PRÓPRIA do Acne-QoL-BR de 
acordo com o tratamento. 

 

No domínio ASPECTO SOCIAL também não houve efeito de interação 

(p=0,234), ou seja, em média, mostrou-se homogêneo ao longo do tempo entre os 

dois tratamentos. Não houve efeito significante de tratamento (p=0,058), ou seja, 

esse domínio não diferenciou as participantes quanto ao tratamento. Houve efeito 

significante do tempo (p<0,001), ou seja, o domínio ASPECTO SOCIAL 

apresentou um acréscimo significante estimado em 10,1±1,2 pontos. Neste 

domínio não houve diferença significante entre os subgrupos (Figura 7). 

 

 
Figura 7 – Perfil médio do domínio ASPECTO SOCIAL do Acne-QoL-BR de 
acordo com tratamento. 
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 Do mesmo modo, no domínio ASPECTO EMOCIONAL  não houve efeito de 

interação (p=0,270), ou seja, em média, mostrou-se homogêneo ao longo do 

tempo entre os dois tratamentos. Não houve efeito significante de tratamento 

(p=0,101), ou seja, esse domínio também não diferenciou as participantes quanto 

ao tratamento. Houve efeito  significante do tempo (p<0,001), ou seja, o domínio 

ASPECTO EMOCIONAL apresentou um acréscimo significante estimado em 

14,4±1,4 pontos. (Figura 8) 

 

Figura 8 - Perfil médio do domínio ASPECTO EMOCIONAL do Acne-QoL-BR de 

acordo com tratamento. 

 

 Inicialmente, comparou-se o domínio SINTOMAS antes dos tratamentos e 

verificou-se que não havia diferença significante (p=0,783), ou seja, as 

participantes não se diferenciavam. Essa mesma comparação foi realizada ao final 

dos tratamentos, quando houve diferença significante (p=0,017), ou seja, em 

média, participantes do tratamento COC apresentam no domínio SINTOMAS 

5,2±2,1 pontos maior do que o apresentado por aquelas do tratamento AA.  

 Verificou-se, ainda, se para cada tratamento haveria diferença significativa 

do escore (efeito de tempo) e foi observado que entre as participantes do 

tratamento COC houve um acréscimo de 13,4±1,5 pontos no domínio SINTOMAS 

comparando-se os valores pré e pós-tratamento (p<0,001). Também houve 

acréscimo significativo, de 8,8±1,5 pontos, nesse domínio  antes e após o 

tratamento com AA (p<0,001). (Figura 9) 
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Figura 9 – Perfil médio do domínio SINTOMAS do Acne-QoL-BR de acordo com 
tratamento. 

 

 5.2.2 Avaliação clínica, através de fotografias antes e depois dos 

tratamentos, analisadas por dois examinadores independentes. (Figuras 10 e 11) 

 

 

Figura 10 - Distribuição das porcentagens de pacientes com melhora ou piora 

clínica de acordo com o examinador 1.  

 

 

 AA  

 COC 
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Figura 11 - Distribuição das porcentagens de pacientes com melhora ou piora 

clínica de acordo com o examinador 2. 

 

 

 

 Analisando as avaliações do examinador 1, observa-se que não houve 

diferença signifcativa entre os grupos (teste exato de Fisher p = 0,180), ou seja 

não houve superioridade de um tratamento sobre o outro. Já para o examinador 2 

o grupo tratado com COC apresentou melhora superior com significância 

estatística em relação ao grupo tratado com ácido azeláico (p = 0,002). 

 

 As Figuras 12 e 13 são exemplos clínicos do resultado do tratamento com 

COC e AA, respectivamente. 

 

 AA 

 COC 
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Figura 12 - Exemplo de paciente tratada com 6 meses de COC.  

 

Figura 13 - Exemplo de paciente tratada com 6 meses de AA. 
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5.2.3 Avaliação clínica por contagem de lesões inflamatórias realizada pelo 

pesquisador  

 

 De acordo com a Tabela 3 observa-se que, antes dos tratamentos os dois 

grupos já se mostravam distintos em relação ao número de lesões (p=0,021), ou 

seja, o grupo COC apresentava número médio de lesões menor do que o grupo 

AA. Essa mesma diferença permaneceu no momento final, ou seja, no grupo COC 

o número médio de lesões foi menor do que no grupoAA (p=0,045). Nos dois 

grupos foi observada uma diminuição significativa do número médio de lesões 

após os tratamentos (p<0,001). 

 

 

Tabela 3 - Número de lesões infamatórias antes e após os tratamentos 

 
NÚMERO DE LESŌES  

ANTES APÓS  p   

AA 21,7 ± 2,0* 10,4 ± 1,4* <0,001 

COC 17,2 ± 1,4* 6,5 ± 0,8* <0,001  

p                                          0,021              0,045 

* médias ± erro padrão 

  

5.2.4 Avaliação das marcações para TLR2 e CD1d por imuno-histoquímica 

 

As características das marcações para TLR2 e CD1d são apresentadas nas 

Figuras de 14 a 17. Foi registrada para o TLR2, marcação tipo citoplasmática, em 

todas as camadas da epiderme e nos sebócitos (Figuras 14 e 15). Para CD1d, a 

marcação foi membranosa em todas as camadas da epiderme e ao redor da 

glândula sebácea (Figuras 16 e 17). 
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Figura 14 - Fotografia digital de fragmento de pele com lesão de acne, com 

imunomarcação para TLR2 na epiderme, aumento de 400x. Detalhe(círculo): 

presença do citoplasma preenchido com a coloração do marcador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Fotografia digital de fragmento de pele com lesão de acne, com 

imunomarcação para TLR2 na glândula sebácea, aumento de 100x. 
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Figura 16 - Fotografia digital de fragmento de pele com lesão de acne, com 

imunomarcação para CD1d na epiderme, aumento de 400x. Detalhe: membrana 

citoplasmática bem demarcada pela coloração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Fotografia digital de fragmento de pele com lesão de acne, com 

imunomarcação para CD1d na glândula sebácea, aumento de 100x. 

 



66 
 

 

5.2.4.1 Avaliação da expressão dos receptores TLR2  

  

 Primeiramente foi verificado se existiam diferenças entre os grupos de 

tratamento em relação à expressão do TLR2 na epiderme e na glândula sebácea. 

 As Figuras 18 e 19 mostram que os subgrupos eram homogêneos em 

relação à expressão do TLR2 na epiderme (p=0,694) e na glândula sebácea da 

lesão de acne, antes dos tratamentos (p=0,266) – Teste t de Student 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Box Plots comparativos da expressão do TLR2 na epiderme (epid-pre) 

da lesão de  acne, antes dos tratamentos  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 19 - Box Plots comparativos da expressão do TLR2 na glândula sebácea 

(gs-pre) da lesão de acne, antes dos tratamentos. 

     AA                    COC 

     AA                                   COC 
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5.2.4.2 Expressão do TLR2 na epiderme e glândula sebácea nos grupos 

doença (lesão) e controle. 

 A Figura 20 mostra diferença significante entre os grupos doença, antes 

dos tratamentos, e controle na média da expressão do TLR2 na epiderme 

(p<0,001), estimada em 38,5±6,5 (IC95% – [25,3 ; 51,6]) e na glândula sebácea 

(p<0,001), estimada em 31,0±6,4 (IC95% – [17,9 ; 44,0]). 

 

Figura 20 - Gráficos de barras de erro representando valores médios ± desvio 
padrão obtidos de expressão do TLR2, nos grupos doença (lesão), antes dos 
tratamentos e controle, na epiderme (epid_pre) à esquerda e na glândula sebácea 
(gs_pre),à direita. 
 

 

5.2.4.3 Expressão doTLR2 na epiderme e glândula sebácea nos grupos 

doença (perilesional) e controle. 

 

 A Figura 21 mostra diferença significante entre os grupos doença, antes 

dos tratamentos e controle na média da expressão do TLR2 na epiderme 

(p<0,001), com média estimada em 59,4 - (IC95%  – [50,9 ; 67,9]) e na glândula 

sebácea (p<0,001), com média  estimada em 27,3 – (IC95% –  [16,3 ; 38,2]). 
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Figura 21 - Gráficos de barras de erro representando valores médios ± desvio 
padrão obtidos de expressão do TLR2, nos grupos doença (perilesional), antes 
dos tratamentos e controle, na epiderme (epid_pre) à esquerda e na glândula 
sebácea (gs_pre),à direita 

 
4.2.4.4 Expressão do TLR2 na epiderme e glândula sebácea no grupo doença, 

nas áreas com lesão e perilesional, de acordo com os subgrupos (COC e AA), 

antes dos tratamentos   

 

 Verificou-se que apenas houve diferença significativa na expressão dos 

TLR2, na epiderme da lesão e da área perilesional, antes dos tratamentos, no 

subgrupo AA (p=0,019). Porém, ao comparar os valores entre os subgrupos de 

tratamento verifica-se que foram homogêneos, ou seja, sem diferença significativa. 

Através do modelo ANOVA com medida repetida não foi observado efeito de 

subgrupo, ou seja, ambos mostraram-se homogêneos com relação à expressão 

do TLR2 na glândula sebácea. Não houve  diferenças entre as duas áreas 

analisadas, antes dos tratamentos. 

 

 As Tabelas 4 e 5 mostram a comparação entre a expressão do TLR2 na 

epiderme  e glândulas sebáceas no grupo doença, antes dos tratamentos, de 

acordo com os subgrupos de tratamento (COC e AA) na lesão e na área 

perilesional. 
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Tabela 4 - Valores médios e erros padrão da expressão do TLR2, na epiderme da 
lesão e da área perilesional, antes dos tratamentos, em cada um dos subgrupos e 
valores dos níveis descritivos dos testes. 

EPIDERME LESÃO PERILESIONAL p 

AA 69,3 ± 5,2 52,6 ± 6,2 0.019 

COC 63,1 ± 4,4 59,7 ± 6,1 0.550 

p 0.266 0.547  

 

 

Tabela 5 - Valores médios e erros padrão da expressão do TLR2, na glândula 
sebácea da lesão e da área perilesional, antes dos tratamentos, em cada um dos 
subgrupos e  valores dos níveis descritivos dos testes. 

GLÂNDULA 

SEBÁCEA 

LESÃO PERILESIONAL p 

AA 66,6 ± 4,9 61,1 ± 4,0 0,294 

COC 69,3 ± 4,9 60,0 ± 4,0 0,059 

p 0,694 0,851  

 

 

5.2.4.5 Expressão do TLR2 na epiderme e glândula sebácea da lesão de acne 

antes e após os tratamentos  

 

 A Tabela 6 e a Figura 22, após análises através do modelo ANOVA com 

medida repetida, demostram que não houve efeito de interação entre grupo e 

tempo (p=0,186), ou seja, os dois subgrupos apresentaram o mesmo 

comportamento ao longo do tempo. Não foi observado efeito de grupo (p=0,656), 

ou seja, os dois grupos mostraram-se homogêneos. Por outro lado, foi observado 

efeito de tempo (p<0,001), ou seja, houve variação da média dos valores da 

expressão do TLR2 na epiderme antes e após os tratamentos. Do mesmo modo, 

na Tabela 7 e Figura 23, verifica-se que não houve efeito de interação de grupo e 

tempo (p=0,554), ou seja, os dois subgrupos apresentaram o mesmo 
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comportamento ao longo do tempo. Não foi observado efeito de grupo (p=0,192), 

ou seja, os dois subgrupos mostraram-se homogêneos. No entanto, observa-se 

efeito de tempo (p<0,001), com variação da média na expressão do TLR2 na 

glândula sebácea antes e após os tratamentos. 

 

 

 

Tabela 6 - Valores médios e seus respectivos erros padrão da expressão do TLR2 
na epiderme da lesão de acne antes e após os tratamentos e valores dos níveis 
descritivos dos testes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Figura 22 - Gráfico de perfil do comportamento dos subgrupos ao longo do tempo 

para a expressão do  TLR2 na epiderme da lesão de acne. 

 

 ANTES APÓS P 

AA 70,7 ± 5,7 33,6 ± 5,2 <0.001 

COC 62,4 ± 4,1 36,7 ± 5,2 <0.001 

p 0.231 0.694  

 AA 
 COC 
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Tabela 7 - Valores médios e seus respectivos erros padrão da expressão do TLR2 
na glândula sebácea da lesão de acne antes e após os tratamentos e valores dos 
níveis descritivos dos testes.   

 ANTES APÓS p 

AA 71,7 ± 4,4 51,4 ± 6,0 0,020 

COC 67,9 ± 4,9 41,9 ± 3,9 0,001 

p 0,573 0,190  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Gráfico de perfil do comportamento dos grupos ao longo do tempo 
para a expressão do  TLR2 na glândula sebácea da lesão de acne. 

 

 

As Figuras 24 e 25 demostram respectivamente a marcação imuno-histoquímica 
para o receptor TLR2, antes (lesão) e após os tratamentos com AA e COC 
respectiva-mente. 

 AA 
 COC 
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Figura  24 - Fotografias digitais de fragmentos de pele com imunomarcação 
para TLR2 na epiderme (A), aumento de 400x e na glândula sebácea (B) 
aumento de 100x.; antes (esquerda) e após (direita) o tratameno com AA. 

Figura 25 - Fotografias digitais de fragmentos de pele com imunomarcação para 
TLR2 na epiderme (A), aumento de 400x e na glândula sebácea (B) aumento de 
100x.; antes (esquerda) e após (direita) o tratamento com COC. 

 

 

A 

B 

A 

B 
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5.2.4.6 Avaliação da expressão dos receptores CD1d 

 As Figuras 26 e 27 mostram que os dois subgrupos eram homogêneos em 

relação à expressão de CD1d na epiderme e glândula sebácea da lesão de acne, 

antes dos tratamentos (p=0,266 para ambos – Teste t de Student). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26 - Box Plots comparativos da expressão do Cd1d na epiderme da lesão 

de acne, antes dos tratamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Box Plots comparativos da expressão do Cd1d na glândula sebácea 

da lesão de acne, antes dos tratamentos. 

 

 

     AA                    COC 

     AA                    COC 
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5.2.4.7 Expressão do CD1d na epiderme e glândula sebácea nos grupos 

doença (lesão) e controle, antes dos tratamentos. 

 
 A Figura 28 mostra diferença significante entre os grupos doença e controle, 

antes dos tratamentos, na média da expressão do CD1d na epiderme (p=0,019), 

estimada em 18,1±7,1 (IC95% – [3,3 ; 32,8]). Por outro lado, não houve diferença 

entre os grupos na média da expressão do CD1d na glândula sebácea (p=0,464). 

 

Figura 28 - Gráficos de barras de erro representando valores médios ± desvio 
padrão da expressão dos receptores CD1d, nos grupos doença (lesão) e controle, 
antes dos tratamentos, na epiderme (epid_pre), à esquerda e na glândula sebácea 
(gs_pre),à direita. 

  

 

5.2.4.8 Expressão do CD1d na epiderme e glândula sebácea nos grupos 

doença (perilesional) e controle, antes dos tratamentos. 

 A Figura 29 mostra diferença significante entre os grupos doença e controle, 

antes dos tratamentos, na média da expressão do CD1d na epiderme (p=0,01), 

com média estimada de  44,9  - (IC95%  – [37,3 ; 52,6]). Por outro lado, não houve 

diferença entre os grupos na média da expressão do CD1d na glândula sebácea 

(p=0,061). 
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Figura 29 - Gráficos de barras de erro representando valores médios ± desvio 
padrão da expressão dos receptores CD1d, nos grupos doença (perilesional) e 
controle, antes dos tratamentos, na epiderme (epid_pre), à esquerda e na 
glândula sebácea (gs_pre),à direita. 

 

5.2.4.9 Expressão de CD1d na epiderme e glândula sebácea no grupo doença, 

nas áreas com lesão e perilesional, de acordo com os subgrupos (COC e AA), 

antes dos tratamentos 

 As Tabelas 8 e 9 mostram a comparação entre a expressão do CD1d na 

epiderme e glândula sebácea das participantes com acne, na lesão e na área 

perilesional, antes dos tratamentos. 

 Pelo modelo ANOVA com medida repetida verificou-se ausência de efeito 

de interação entre grupo e tempo (p=0,436), ou seja, ambos mostraram-se 

homogêneos ao longo do tempo em relação à expressão do CD1d na epiderme. 

No entanto, foi observada diferença significativa entre as duas regiões analisadas 

na epiderme, nos dois grupos. Em relação à expressão do CD1d na glândula 

sebácea, os dois grupos mostraram-se homogêneos e houve diferença 

significativa entre as regiões analisadas no subgrupo AA. 
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Tabela 8 - Valores médios e erros padrão da expressão de CD1d na epiderme da  
lesão de acne e da área perilesional, antes dos tratamentos, em cada subgrupo e 
valores dos níveis descritivos dos testes. 

 LESÃO PERILESIONAL p 

AA 37,1 ± 6,3 49,1 ± 5,1 0,028 

COC 33,4 ± 6,2 41,0 ± 5,0 0,037 

p 0,694 0,851  

 

 

Tabela 9 - Valores médios e erros padrão da expressão de CD1d na glândula 
sebácea da lesão e da área perilesional, antes dos tratamentos, em cada 
subgrupo de e valores dos níveis descritivos dos testes. 

 LESÃO PERILESIONAL p 

AA 28,6 ± 3,6 40,1 ± 4,7 0,007 

COC 30,5 ± 3,7 33,5 ± 4,9 0,382 

p 0,719 0,345  

 

5.2.4.10 Expressão do CD1d na epiderme e glândula sebácea da lesão de 

acne antes e após os tratamentos 

 As Tabelas 10 e 11 e as Figuras 25 e 26 apresentam as comparações entre 

a expressão de CD1d na epiderme e na glândula sebácea da lesão de acne,  

antes e após os tratamento. 

  Pela análise com modelo ANOVA com medida repetida, verifica-se, na 

Tabela 10 e Figura 30,  que não houve efeito de interação entre grupo e tempo 

(p=0,899), ou seja, ambos apresentaram o mesmo comportamento antes e após 

os tratamentos, na epiderme. Não foi observado efeito de grupo (p=0,847), ou seja, 

ambos mostraram-se homogêneos em relação à expressão de CD1d ao longo do 

tempo. Foi observado efeito de tempo (p=0,028), houve variação da média de 

CD1d entre os dois momentos avaliados. De forma semelhante, para a expressão 

do CD1d na glândula sebácea da lesão de acne (Tabela 11 e Figura 31), não 

houve efeito de interação entre grupo e tempo (p=0,554), ou seja, o 

comportamento foi semelhante, antes e após os tratamentos e sem efeito de 
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grupo (p=0,192), pois ambos mostraram-se homogêneos ao longo do tempo. Foi 

observado efeito de tempo (p<0,001), houve variação na média de TLR2 na 

glândula sebácea entre os dois momentos avaliados. 

 

Tabela 10 - Valores médios e erros padrão da expressão de CD1-d na epiderme 
da lesão de acne, antes e após os tratamentos e valores dos níveis descritivos dos 
testes. 

 ANTES APÓS p 

AA 31,1 ± 7,7 45,0 ± 8,7 0,204 

COC 33,5 ± 5,9 46,0 ± 6,7 0,064 

p 0,805 0,932  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Gráfico de perfil do comportamento dos subgrupos ao longo do tempo 

para a expressão de CD1d na epiderme da lesão de acne. 

 

 

 

 

 AA 
 COC 
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Tabela 11 - Valores médios e erros padrão da expressão de CD1d na glândula 
sebácea da lesão de acne, antes e após os tratamentos e valores dos níveis 
descritivos dos testes. 

 ANTES APÓS p 

AA 29,3 ± 4,5 59,2 ± 6,0 <0,001 

COC 29,4 ± 4,2 37,0 ± 5,6 0,147 

p 0,997 0,012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Gráfico de perfil do comportamento dos subgrupos ao longo do tempo 

para a expressão de CD1d na glândula sebácea da lesão de acne. 

 

 

 

 

 

 AA 
 COC 
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5.2.5 Dosagens hormonais 

5.2.5.1 ADT-G 

 A Figura 32 mostra que os subgrupos eram homogêneos quanto aos 

valores de ADT-G, antes dos tratamentos (p=0,559 – Teste t de Student). Na 

Figura 33 observa-se diferença significante entre os grupos doença, antes dos 

tratamentos e controle na média dos valores de ADT-G (p=0,013), estimada em 

10,4±4,0 ng/ml (IC95% – [2,3 ; 18,5]). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 32 - Box Plots comparativos da média das dosagens de ADT-G, nos 
subgrupos COC e AA,  antes dos tratamentos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33 - Gráficos de barras de erro representando valores médios ± desvio 
padrão dos valores obtidos nas dosagens  de ADT-G, nos grupos doença, antes 
dos tratamentos e controle.  

   AA                               COC 
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5.2.5.2 DHT 

 A Figura 34 mostra que os subgrupos eram homogêneos em relação à 

dosagem de DHT, antes dos tratamentos (p=0,655 – Teste t de Student). Por 

outro lado, na Figura 35 observa-se diferença significante entre os grupos doença, 

antes dos tratamentos e controle na média das dosagens de DHT (p<0,001), 

estimada em 5,6±1,1 ng/dl (IC95% – [3,2 ; 7,9]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Box Plots comparativos da média das dosagens de DHT, nos 

subgrupos COC e AA, antes dos tratamentos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Gráficos de barras de erro representando valores médios ± desvio 
padrão obtidos nas dosagens de DHT, nos grupos doença, antes dos tratamentos 
e controle. 

 

   AA                             COC 
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5.2.5.3 TESTOSTERONA TOTAL (TT) 

 

 Na Figura 36 verifica-se que os subgrupos eram homogêneos em relação à 

média das dosagens de TT antes dos tratamentos(p=0,655 – Teste t de Student). 

A Figura 37 mostra que não houve diferença estatisticamente significante entre os 

grupos doença, antes dos tratamentos e controle na média das dosagens de TT. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Box Plots comparativos da média das dosagens de TT, nos sub 
grupos COC e AA, antes dos tratamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37 - Gráficos de barras de erro representando valores médios ± desvio 
padrão dos valores obtidos nas dosagens hormonal de TT, nos grupo doença, 
antes dos tratamentos e controle. 
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5.2.5.4 TESTOSTERONA LIVRE (TL) 

 

 De acordo com a Figura 39, os subgrupos mostraram-se homogêneos em 

relação à média das dosagens da TL antes dos tratamentos (p=0,434 – Teste t de 

Student) e na Figura 39 verifica-se que não houve diferença significante entre os 

grupos doença, antes dos tratamentos e controle.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 38 - Box Plots comparativos da média das dosagens de TL, nos subgrupos 
COC e AA, antes dos tratamentos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 39 - Gráficos de barras de erro representando valores médios ± desvio 
padrão dos valores obtidos nas dosagens de TL, nos grupos doença antes dos 
tratamentos e controle. 

AA                            COC 
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5.2.5.5 S-DHEA 

 

 De acordo com a Figura 40, os subgrupos mostraram-se homogêneos em 

relação à média das dosagens da S-DHEA antes dos tratamentos (p=0,878 – 

Teste t de Student) e na Figura 41 verifica-se que não houve diferença significante 

entre os grupos doença, antes dos tratamentos e controle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 - Box Plots comparativos da média das dosagens de S-DHEA, nos 
subgrupos COC e AA, antes dos tratamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 - Gráficos de barras de erro representando valores médios ± desvio 
padrão dos valores obtidos nas dosagens de S-DHEA, nos grupos doença, antes 
dos tratamentos e controle. 

 AA                              COC 
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5.2.5.6 Comparação entre a média das dosagens de ADT-G de acordo com os 

subgrupos, antes e após os tratamentos 

  

 Com base na Tabela 12 e Figura 42 e através do teste ANOVA com medida 

repetida verificou-se que não houve efeito de interação entre Grupo e Tempo 

(p=0,138), ou seja, os dois grupos apresentaram o mesmo comportamento nos 

momentos de avaliação. Não foi observado efeito de Grupo (p=0,864), ou seja, os 

dois grupos mostraram-se homogêneos em termos de dosagem de ADT-G ao 

longo do tempo. Também não foi observado efeito de tempo (p=0,144). Na Tabela 

12  observa-se que o grupo AA não apresentou variação significativa na média 

das dosagens do ADT-G entre os momentos pré e pós-tratamento. Entretanto, o 

grupo COC apresentou um decréscimo significativo na média das dosagens do 

ADT-G entre os momentos pré e pós-tratamento (p=0,029). Ou seja,  o modelo 

ANOVA não foi capaz de detectar diferenças significativas conjuntamente devido a 

grande variabilidade existente nos dados que pode ser visualizada na Figura 42. 

 

Tabela 12 - Valores médios e erros padrão das dosagens de ADT-G, em cada 
subgrupo, antes e após os tratamentos e valores dos níveis descritivos dos testes. 

ADT-G (ng/ml) ANTES APÓS p 

AA 19,9 ± 2,2 20,0 ± 1,8 0,988 

COC 22,1 ± 3,6 16,5 ± 2,2 0,029 

p 0,644 0,266  
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Figura 42 - Gráfico de perfil do comportamento dos subgrupos para as dosagens 

de ADT-G, antes e após os tratamentos 

 

 

5.2.5.7 Comparação entre a média das dosagens de DHT de acordo com os 

subgrupos, antes e após os tratamentos 

 

 A Tabela 13 e a Figura 43 mostram através do modelo ANOVA com medida 

repetida que não houve efeito de interação entre Grupo e Tempo (p=0,867), ou 

seja, os dois grupos apresentaram o mesmo comportamento ao longo dos 

momentos de avaliação. Não foi observado efeito de Grupo (p=0,332), ou seja, os 

dois grupos mostraram-se homogêneos em relação à média das dosagens de 

DHT ao longo do tempo. Também não foi observado efeito de tempo (p=0,198). 

 

Tabela 13 - Valores médios e erros padrão das dosagens de DHT, em cada 
subgrupo, antes e após os tratamentos e valores dos níveis descritivos dos testes. 

DHT (ng/dl) ANTES APÓS p 

AA 12,0 ± 1,3 10,9 ± 1,2 0,270 

COC 13,4 ± 1,1 12,5 ± 1,2 0,426 

p 0,432 0,352  
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Figura 43 - Gráfico de perfil do comportamento dos subgrupos para as dosagens 

de DHT, antes e após os tratamentos. 

 

 

5.2.5.8 Comparação entre a média das dosagens de TT de acordo com os 

subgrupos, antes e após os tratamentos 

 

 A Tabela 14 e a Figura 44 mostram, através do modelo ANOVA com 

medida repetida, em relação à média das dosagens de TT, que não houve efeito 

de interação entre grupo e tempo (p=0,192), ou seja, os grupos apresentaram o 

mesmo comportamento antes e após os tratamentos. Não foram observados efeito 

dos tratamentos (p=0,356) e do tempo (p=0,978), ou seja, os grupos foram 

homogêneos ao longo do tempo.  

Tabela 14 - Valores médios e erros padrão das dosagens de TT, em cada 
subgrupo, antes e após os tratamentos e valores dos níveis descritivos dos testes. 

TT(ng/dl) ANTES APÓS p 

AA 33,1 ± 3,2 36,1 ± 4,3 0,440 

COC 31,5 ± 3,3 28,4 ± 4,1 0,277 

p 0,740 0,215  
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Figura 44 - Gráfico de perfil do comportamento dos subgrupos para as dosagens 

de TT, antes e após os tratamentos. 

 

 

 

5.2.5.9 Comparação entre a média das dosagens de TL de acordo com os 

subgrupos, antes e após os tratamentos 

 

 Utilizando o modelo  ANOVA com medida repetida, verifica-se na Tabela 15 

e Figura 45 que houve efeito de interação entre grupo e tempo (p=0,003), ou seja, 

os subgrupos não apresentaram o mesmo comportamento em relação às 

dosagens de TL antes e após os tratamentos. Sendo assim, para avaliar 

diferenças entre os subgrupos é necessário saber o momento da comparação e 

para avaliar o efeito do tempo é necessário comparar os momentos de avaliação 

dentro de cada grupo. Para isso prosseguiu-se a análise através de comparações 

múltiplas com correção de Bonferronni. Antes dos tratamentos os subgrupos eram 

homogêneos (p=0,415), após os tratamentos verificou-se diferença significante 

(p<0,001), sendo que em  média, o subgrupo COC apresentou a média das 

dosagens de TL 0,33 ng/dl maior comparada ao subgrupo AA (IC95% [0,17 ; 

0,50]). 

 No subgrupo AA não foi verificado efeito significante de tempo (p=0,765), 

pois o nível médio de TL não se modificou após o tratamento. Por outro lado,no 
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grupo COC foi verificado efeito significante de tempo (p<0,001) pois houve um 

decréscimo de 0,24 ng/dl na média das dosagens da TL ao final do tratamento (IC 

95% [0,14 ; 0,34]). 

 

Tabela 15 - Valores médios e erros padrão das dosagens de TL, em cada 
subgrupo, antes e após os tratamentos e valores dos níveis descritivos dos testes. 

TL(ng/dl) ANTES APÓS p 

AA 0,50 ± 0,07 0,52 ± 0,07 0,765 

COC 0,43 ± 0,05 0,19 ± 0,05 <0,001 

p 0,415 <0,001  

 

 
   

 

Figura 45 - Gráfico de perfil do comportamento dos subgrupos ao longo do tempo 
para a dosagem de TL. 

 

5.2.5.10 Comparação entre a média das dosagens de S-DHEA de acordo com 
os subgrupos, antes e após os tratamentos 

 

 A Tabela 16 e a Figura 46 mostram, através do modelo ANOVA com 

medida repetida, em relação à média das dosagens de S-DHEA, que não houve 

efeito de interação entre subgrupo e tempo (p=0,621), ou seja, os subgrupos 
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apresentaram o mesmo comportamento antes e após os tratamentos. Não foram 

observados efeito dos tratamentos (p=0,970) e do tempo (p=0,705), ou seja, os 

subgrupos foram homogêneos ao longo do tempo.  

 

Tabela 16 - Valores médios e erros padrão das dosagens de S-DHEA, em cada 
subgrupo, antes e após os tratamentos e valores dos níveis descritivos dos testes. 

S-DHEA (ug/dl) PRÉ PÓS p 

AA 164,7 ± 15,9 165,6 ± 14,0 0,941 

COC 167,6 ± 16,0 161,2 ± 12,8 0,497 

p 0,902 0,820  

 

 

Figura 46 - Gráfico de perfil do comportamento dos subgrupos para as dosagens 

de S-DHEA, antes e após os tratamentos. 
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5.2.5.11 Correlação entre ADT-G e TLR2 (lesão), no momento pré tratamento 
no grupo doença 

A Figura 47 ilustra a fraca correlação entre a média das dosagens do  ADT-G e a 
expressão do TLR2 na lesão (grupo doença). 

 

 

 

 

 

Figura 47 - Gráfico de correlação entre ADT-G e TLR2 (lesão), no momento pré 
tratamento no grupo doença - Coeficiente de Correlação de Spearman:  

r = 0,124 – IC95% [-0,204 ; 0,427] – p = 0,459 (n=38) 
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5.2.5.12 Correlação entre ADT-G e TL no grupo doença 

Observa-se na Figura 48 a correlação fraca  entre a média das dosagens do ADT-
G e da TL no grupo doença. 

 

 

 

 

Figura 48 - Gráfico de correlação entre TL e ADT-G no momento pré tratamento - 

Coeficiente de Correlação de Spearman: r = 0,443 – IC95% [0,143 ; 0,668]. 
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5.2.5.13 Correlação entre DHT e TL no grupo doença 

 

A Figura 49 mostra a correlação fraca entre a média das dosagens de DHT e TL 
no grupo doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 - Gráfico de correlação entre TL e DHT no momento pré tratamento - 
Coeficiente de Correlação de Spearman:r = 0,390 – IC95% [0,080 ; 0,631]. 
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5.3 Análises de segurança 

 

5.3.1 Ocorrência de eventos adversos 

 

A frequência dos eventos adversos clínicos está descrita na Tabela17, 

sendo que a maioria foi classificado como leve, uma vez que causaram 

desconforto mínimo sem necessidade de interrupção das atividades diárias. 

A cefaléia, de intensidade leve em todos os casos, ocorreu nas 

participantes tratadas com COC, sendo esporádica e controlada com 

analgésicos simples (dipirona ou paracetamol). 

As participantes que apresentaram ressecamento facial ou parestesia do 

tipo "pinicar" e/ou ardor com o uso do AA foram orientadas a reduzir 

temporariamente a aplicação para uma vez ao dia e/ou reorientadas quanto à 

quantidade de produto a ser aplicada na face e região lateral do pescoço, até o 

controle quando deveria retornar ao uso duas vezes ao dia. Nenhuma participante 

abandonou o estudo pela ocorrência de efeitos adversos. 

 

Tabela 17 – Número e frequência de eventos adversos clínicos conforme os 

subgrupos de tratamento (n=38) (%). 

 

 COC (n = 20) AA (n = 18)  

Náusea (no início do tratamento) 4 (20%) 0 (0,0%) 

Irregularidade temporária de fluxo 
menstrual 

1 (5%) 0 (0,0%) 

Amenorréia temporária 1(5%)  0 (0,0%) 

Cefaleia (esporádica) 3 (15%) 0 (0,0%) 

Perda ou Redução do libido 1 (5%) 0 (0,0%) 

Eritema facial 0 (0,0%) 1(5,56%) 

Ressecamento facial 0 (0,0%) 2(11,1%) 

Parestesia facial tipo pinicar 0 (0,0%) 7(38,9%) 

Parestesia facial tipo ardor 0 (0,0%) 4(22,2%) 
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6 - Discussão 
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6- Discussão  

 O escopo deste estudo consistiu em avaliar diversas características da 

AMA, tais como: apresentação clínica, análise do metabolismo androgênico, 

quantificação da expressão dos receptores TLR2 e CD1d e sua modulação com 

duas opções que já são utilizadas no tratamento da acne, particularmente da 

AMA, além da aplicação de questionário de qualidade de vida com o objetivo de 

quantificar o impacto psicológico da cronicidade dessa dermatose na vida adulta 

e o efeito do tratamento.  

 Na acne do adulto, as mulheres, com dosagens androgênicas normais, 

apresentam quadro clínico crônico e resistente. Assim, o encontro de um 

marcador plasmático da atividade da produção hormonal periférica, neste caso 

intrácrina, que ocorre predominantemente na glândula sebácea, poderia fornecer 

um diagnóstico etiológico mais preciso e auxiliar o acompanhamento do 

tratamento. Também, especificamente analisando este grupo, os novos 

conhecimentos sobre a imunidade inata, pelo menos em parte, mediada pelos 

receptores TLR2 e sua interface com a apresentação antigênica lipídica, 

dependente da molécula CD1d, contribuiriam para a melhor compreensão de 

como atuam duas das medicações indicadas para o tratamento. 

 A acne vulgar é provavelmente uma das dermatoses mais comuns na 

população geral. Estimativas apontam um total de 54 milhões de pacientes com 

acne nos Estados Unidos, cuja prevalência alcança 85% dos 12 aos 24 anos 

(Bhate e Williams, 2013). No Brasil, dados revelaram que 59,4% dos homens e 

54% das mulheres tinham acne, indicando que esta é a dermatose mais 

prevalente nas faixas etárias entre 18 e 55 anos (Hassun, 2000; Costa et al., 

2008; Lupi et al., 2010).  

 De acordo com Lucky et al. (1997) a gravidade da acne na adolescência 

aumenta de acordo com o avanço da maturidade hormonal, sendo verificado em 

meninas pré-puberais, com acne grave, altos níveis de S-DHEA, hormônio 

indicativo desta evolução.  

 Esta dermatose é caracterizada como doença crônica, autolimitada; 

contudo, em muitos casos, pode persistir na idade adulta por motivos ainda não 
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totalmente esclarecidos (Poli et al., 2001; Gollnick et al., 2008; Collier et at., 2008). 

 As estatísticas de prevalência em adultos variam muito, principalmente 

devido a diferença no desenho dos estudos epidemiológicos, sendo a maioria 

deles retrospectivos. Em alguns destes estudos, a definição da presença de acne 

é fornecida pelo paciente, uma vez que a anamnese é realizada por telefone, 

superestimando os dados; por outro lado, o uso frequente de contraceptivo oral 

combinado, nesta faixa etária, subestima o número de casos detectados de AMA 

(Bhate e Williams, 2013). 

 Sua patogênese é multifatorial e os avanços obtidos pelo estudos 

realizados principalmente em adolescentes, aumentaram a compreensão dos 

mecanismos envolvidos no desenvolvimento das lesões. Ainda que os principais 

fatores como hiperqueratinização folicular, aumento da produção sebácea, 

presença do P. acnes e reação inflamatória, constituam a base da fisiopatologia 

da doença, suas inter-relações e o desenvolvimento precoce de reações 

imunológicas, com destaque para a participação do sistema imune inato,  

acrescentaram importantes conhecimentos quanto ao desenvolvimento e 

cronicidade da doença. 

 A população deste estudo foi composta por mulheres adultas com 

distribuição semelhante quanto à idade, início da doença, histórico de tabagismo, 

distribuição clínica das lesões e gravidade do quadro. Portanto, os grupos de 

tratamento, com COC e AA, foram homogêneos, indicando randomização 

adequada e minimizando a possibilidade de viés na análise dos dados. 

 Com relação à idade, a análise dos dados revelou média aproximada de 33 

anos, o que caracteriza bem a cronicidade da dermatose e está de acordo com o 

estudo epidemiológico de Collier et al. (2008) que verificou maior prevalência de 

acne entre os adultos na faixa etária de 30 a 40 anos. Não existe uma 

fundamentação precisa quanto à idade mínima e máxima para a inclusão destas 

pacientes em  estudos clínicos; assim, foi escolhida a faixa etária de 26 a 44 anos 

que predominava na literatura consultada.  

 Na população deste estudo havia  um número pequeno de fumantes - uma 

participante que foi tratada com COC e duas com AA. Este fato pode ser explicado 
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pelas insistentes campanhas de conscientização da população sobre os riscos do 

tabagismo que acontecem no Brasil há vários anos. Levando-se em consideração 

que predominaram as lesões inflamatórias, estes dados concordam com os de 

outros estudos (Capitanio et al., 2009 e 2010) que demostraram que nas 

pacientes tabagistas a apresentação clínica predominante na fase adulta é a 

comedoniana. 

 Não foi constatada, na população estudada, diferença no que se refere ao 

início do quadro clínico, ou seja, cerca de metade das pacientes apresentou início 

tardio da acne, já na fase adulta e a outra metade o tipo persistente, com início na 

adolescência. Esta informação contraria a maioria dos estudos que apontam para 

predomínio de casos do subtipo persistente (Mallonn et al., 1999; Gupta et al., 

2001). Esta distribuição equilibrada de subtipos de acne na idade adulta pode ser 

explicada pela adoção de critérios mais rigorosos de seleção,  como a exclusão de 

casos associados ao hirsutismo e/ou outras doenças androgênicas. A 

apresentação clínica com predomínio de lesões inflamatórias, intensidade leve a 

moderada, raros nódulos e distribuição nas regiões  mandibular e cervical, 

observada em mais de 70% dos casos, está de acordo com a maioria das 

publicações. Este quadro clínico típico motivou alguns autores a classificar esta 

distribuição de lesões como do tipo em “U”, diferente do que ocorre nos 

adolescentes, classicamente referida como em “T” (Choi et al., 2011; Dréno et al., 

2013; Holzmann e Shakery., 2014). Porém, estudo recente, publicado por Dréno et 

al., (2014), não confirmou esta diferença na distribuição das lesões entre 

adolescentes e adultos, o que pode ser justificado pelo fato de que cerca de 93% 

das mulheres apresentavam acne comedoniana. Ainda sobre as características 

clínicas da acne na população estudada, não houve diferença entre os subgrupos 

de tratamento em relação à gravidade da acne. Porém, na contagem das lesões 

inflamatórias, as participantes alocadas no subgrupo AA apresentaram número 

maior de lesões. A dificuldade na classificação da gravidade da acne, que pode 

agrupar ou separar uma determinada população, é abordada por diversos autores. 

Em muitos casos a inexistência  de uma padronização dificulta a comparação 

entre os estudo clínicos (Barratt et al., 2009). 
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 Revisões recentes, como a realizada por Dunn et al. (2011) concluíram que 

a presença de acne nos adolescentes leva a um impacto negativo na qualidade de 

vida, com aumento do risco de ansiedade, depressão e ideação suicida. Estes 

sintomas são ainda mais descritos em pacientes do sexo feminino e adolescentes 

de idades mais altas (Jones-Caballero et al., 2007; Tan et al., 2008). 

 Com relação ao resultado da aplicação do questionários de qualidade de 

vida específico para acne antes dos tratamentos, verificou-se a presença de 

escores baixos em todos os domínios do Acne-QoL-BR. Tan et al. (2008) 

demonstraram que os escores totais de QoL, estudados de acordo com as faixas 

etárias, apresentam redução à medida que a duração da doença se prolonga, 

levando à conclusão que o impacto na qualidade de vida é maior nos adultos pela 

persistência da doença. Nesse estudo, os outros fatores que contribuíram 

negativamente para os escores de QoL foram: sexo feminino e idade avançada. 

Os autores demostraram, ainda, que a presença de acne grave estava associada 

ao paciente do sexo masculino, jovem e com doença de curta duração (1 a 5 

anos).  

 De acordo com pesquisas anteriores, como as realizadas em mulheres 

adultas (Kokandi, 2010) e em pacientes adolescentes (Kurtalic et al., 2010), a 

gravidade da  acne nem sempre está associada diretamente ao comprometimento 

da qualidade de vida. Nas participantes deste estudo observou-se impacto 

importante na qualidade de vida, apesar do quadro clínico classificado como leve 

a moderado. 

 Em adição ao seu impacto sobre a qualidade de vida, a acne tem 

importantes consequências econômicas. O custo anual de medicamentos sem 

receita médica adquiridos para o tratamento da  acne foi estimado em 

aproximadamente US$ 100 milhões (Bergfeld, 1995). Stern (1996) verificou que as 

consultas a médicos generalistas pela presença da acne aumentaram 

enormemente de 400.000 por ano entre 1980 e 1981 para 900 mil por ano de 

1989-1991. Dados mais atualizados, publicados por Bershad (2008) estimaram 

que o custo anual para tratamento da acne, nos Estados Unidos, incluindo 

medicamentos com e sem prescrição e consultas médicas, excedem o total de 2,2 



99 
 

 

bilhões de dólares. Nestes dados não foram incluídos os tratamentos realizados 

em consultórios médicos como peelings e lasers e o custo para realização de 

exames laboratoriais solicitados durante alguns casos de investigação em pré-

adolescentes, mulheres adultas e durante os ciclos de isotretinoína oral. 

 Das 38 pacientes incluídas neste estudo, as tratadas com COC 

completaram o tratamento indicado por seis meses; no entanto, entre as que 

usaram AA, quatro abandonaram o tratamento, ainda nos primeiros três meses. É 

possível que  a necessidade de contracepção regular, evitando assim a gravidez, 

com medicação gratuita, tenha assegurado a ausência de desistências. No 

subgrupo AA, nenhuma das participantes decidiu sair do estudo pela ocorrência 

de efeitos colaterais; as justificativas foram ausência de melhora e motivos 

pessoais não declarados. Mesmo assim, a aderência ao tratamento nas mulheres 

adultas tem sido referido como maior quando comparada aos homens e bem 

superior quando comparada aos adolescentes (Thomas e Tan, 2011). Em estudos 

específicos sobre a aderência ao tratamento da acne, os índices de abandono 

chegam a 50%, sendo a idade inferior a 15 anos o principal fator relacionado 

(Dréno et al., 2010). 

 Após seis meses de tratamento, a análise dos escores  de qualidade de 

vida revelou que, independente do tratamento, houve melhora significativa em 

todos os domínios estudados. Apenas em dois deles, auto-percepção e sintomas 

houve um incremento superior no grupo tratado com COC que pode ser justificado 

pela melhora clínica aparentemente superior, quando levamos em conta a análise 

subjetiva realizada pelos dois examinadores comparando as fotos pré e pós-

tratamento.  

  Na nossa opinião, a melhora verificada em todos os domínios do QoL, 

reflete a importância do tratamento, do acompanhamento,com reavaliações 

periódicas e do reforço na adesão à escolha terapêutica. 

 Os dados relacionados à evolução clínica, levando-se em consideração a 

avaliação fotográfica, demostraram que pelo menos 80% das pacientes tratadas 

com o COC apresentaram melhora superior a 50%, após seis meses. Estes dados 

estão de acordo com as revisões sobre o uso do contraceptivo oral para o 
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tratamento da acne. Estas análises comprovaram uma redução de 30 a 60 % nas 

lesões inflamatórias associada à diminuição nas lesões não inflamatórias (James 

et al., 2005).  

 Revisão sistemática publicada pela biblioteca Cochrane (Arowjohu et al., 

2009), com 23 estudos selecionados, concluiu que o COC foi mais efetivo que o 

placebo no tratamento da acne, sem diferenças nos resultados de efetividade com 

relação ao tipo de COC escolhido. Não está claro ainda se os novos 

contraceptivos que apresentam progesteronas com atividade antiandrogênica, 

como o utilizado neste estudo, poderia ser mais efetivo na redução da produção 

hormonal e no efeito  sobre a acne. Estudo conduzido por Van Vloten et al. (2002), 

comparando duas combinações classicamente utilizadas para o tratamento da 

acne em mulheres adultas (etinilestradiol, 35µg associado ao acetato de 

ciproterona, 2mg e etinilestradiol, 30µg associado à drospirenona, 3mg), não 

encontrou diferenças significativas ao final de seis meses com relação à 

efetividade. 

Com relação à evolução clínica do subgrupo tratado com AA, constatou-se 

melhora do quadro clínico na maioria das pacientes pela análise subjetiva bem 

como redução significativa na contagem das lesões inflamatórias. Há diversos 

estudos que comprovam a melhora clínica com o uso do AA, sendo muitos 

comparativos com outras drogas utilizadas no tratamento da acne. Katsambas et 

al. (1989) demonstrou resultados semelhantes ao uso de tretinoina 0,05% em 

creme; Cavicchini e Caputo (1989) relataram ausência de diferenças significativas 

nos resultados quando comparado com o peróxido de benzoila 5% em gel e 

Thielitzet al. (2015), estudando o tratamento da acne em mulheres adultas, 

verificou a não inferioridade do AA em relação ao adapaleno 0,1%. 

 A análise imuno-histoquímica revelou que a marcação dos receptores TLR2 

foi citoplasmática, presente em todas as camadas da epiderme, zona infundibular 

e no interior dos sebócitos, com predomínio na zona periférica da glândula 

sebácea, tanto para no grupo controle quanto no grupo doença, concordando com 

os achados do estudo realizado por Bakry et al. (2014). A marcação do receptor 

CD1d, revelou um padrão uniforme na membrana citoplasmática, presente em 
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todas as camadas da epiderme, zona infundibular e na periferia da glândula 

sebácea, nos dois grupos. Existem referências em estudos de outras dermatoses 

inflamatórias, como na psoríase, que comprovam expressão do CD1d tanto na 

pele sã quanto acometida, sendo mais intensa nesta última (Bonish et al., 2000). 

Estas marcações, in vivo, realizadas em fragmentos de pele obtidos por biópsia de 

lesões de acne, incluindo as camadas epidérmicas e a área periglandular podem 

ser consideradas inéditas, de acordo com a literatura consultada.  

 Os resultados das análises morfométricas concluíram que os subgrupos de 

tratamento apresentavam-se homogêneos em relação à expressão de TLR2 e 

CD1d antes dos tratamento, possibilitando seu agrupamento para análises 

comparativas quando necessário. 

 Com relação às análises realizadas para a expressão do TLR2, notamos 

que no grupo doença, na lesão, havia uma hiperexpressão significativa, tanto na 

epiderme como na glândula sebácea. O aumento da expressão deste receptor na 

acne é bem conhecido e faz parte da primeira linha de defesa do organismo, 

representado pela imunidade inata. Através do reconhecimento antigênico de 

determinadas regiões do microorganismo, P. acnes, o TLR2 é hiperexpresso e 

ativa uma cascata de mediadores que leva ao desencadeamento da reação 

inflamatória. Como demostrado por Bakry et al. (2014) e confirmado neste estudo, 

a expressão aumentada não ocorre somente na epiderme, mas sim em toda 

região infundíbulo-sebácea, indicando que a reação de reconhecimento antigênico 

do P. acnes pode ser realizada tanto por queratinócitos, quanto pelos sebócitos. 

 Outro achado importante refere-se ao aumento da expressão deste 

receptor na região perilesional, no grupo doença, quando comparado ao grupo 

controle na epiderme e na glândula sebácea. Esta informação evidencia que o 

processo inflamatório, iniciado pela ativação do sistema inato, ocorre 

precocemente, mesmo antes do aparecimento de lesões clínicas. Isso corrobora 

para a orientação consensual de que quando são utilizadas as diversas opções de 

tratamentos tópicos para acne, os produtos devem ser aplicados em toda a região 

que pode ser acometida pela doença, a fim de tratar o processo inflamatório 

subclínico. 
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 Com relação ao tratamento, as duas medicações reduziram,  de maneira 

significativa, a expressão do TLR2 na epiderme e na glândula sebácea. Este dado 

apresenta relação direta com a evolução clínica evidenciada pela melhora das 

lesões. Estudos anteriores verificaram a modulação do TLR2 em queratinócitos, in 

vitro, pelo adapaleno (Tenaud et al., 2007) e em monócitos pelo tratamento com 

isotretinoína oral (Dispensa et al., 2012). Porém, não foi encontrada, na literatura 

consultada nenhuma informação sobre a possibilidade de modulação induzida 

pelo AA ou COC no tratamento da acne. Desta forma, a capacidade de normalizar 

a expressão deste receptor, talvez possa ser incorporada às atividades anti-

acneicas destes medicamentos. A possibilidade da modulação na expressão do 

TLR2 pelo COC  é também inédita na literatura consultada, podendo adicionar 

uma propriedade anti-inflamatória à combinação hormonal analisada apenas sob o 

ponto de vista da redução do estímulo androgênico sobre a glândula sebácea 

(Katsambas et al., 2010). 

 Através do conhecimento desta modulação sobre o TLR2, é possível 

compreender, a melhora clínica, citada por alguns autores, da rosácea, doença 

inflamatória com participação do TLR2, através do tratamento com COCs e AA 

(Culp e Scheinfeld, 2009). 

 No que se refere à expressão do receptor CD1d, responsável pela 

apresentação de antígenos lipídicos às células NK, observou-se que os subgrupos 

apresentavam-se homogêneos na epiderme e na glândula sebácea, permitindo 

também seu agrupamento para comparação com o grupo controle.  

 Ao comparar a expressão na lesão de acne com a do grupo controle, 

verificou-se que epiderme lesional apresentou hiperexpressão que não foi 

verificada na glândula sebácea. Sabe-se que, além de apresentar alteração na 

expressão em lesões inflamatórias, estes receptores estão hiperexpressos em 

áreas de trauma cutâneo (Bonish et al., 2000; Tenaud et al., 2007).  Não se sabe 

ainda se há reconhecimento direto do P. acnes pelo CD1d ou se o resultado da 

ação de lipases produzidas pela bactéria libera antígenos que são reconhecidos e 

posteriormente  destruídos pelas células T (Adley et al., 2005). 
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 Estudos anteriores, examinaram a expressão de CD1d no trato 

gastrintestinal, explorando o seu papel na imunidade epitelial e na doença 

inflamatória intestinal (Blumberg et al., 1991; Panja et al., 1993; Balk et al., 1994). 

Dados em doenças inflamatórias cutâneas, como a psoríase, também 

demostraram a expressão aumentada deste receptor através do exame de 

amostras de pele obtidas por biópsias (Bonish et al., 2000). Um vez que a 

epiderme funciona como uma barreira, especula-se que estes receptores 

modulem o reconhecimento antigênico lipídico e sua maior expressão estaria 

associada ao desenvolvimento de reação imunológica exacerbada com maior 

ativação da células NK e maior produção de interferon-γ (Bonish et al., 2000). 

 A análise da expressão de CD1d na epiderme da lesão de acne e área 

perilesional, mostrou resultados superiores aos encontrados no grupo controle, 

mais uma vez evidenciando a ativação do sistema imunológico cutâneo em toda 

região acometida pela doença, assim como verificado para o TLR2. 

 O tratamento só induziu a mudança na expressão do CD1d de maneira 

significativa, no grupo AA, na periferia da glândula sebácea. Há pouca informação 

na literatura sobre a influência do tratamento na expressão do receptor CD1d e 

suas consequências para o controle da acne. Estudo in vitro realizado por Tenaud 

et al., (2007) demostrou que o adapaleno, foi capaz de induzir aumento da 

expressão deste receptor. Os autores concluíram que este fato facilitaria o 

reconhecimento antigênico, maior destruição do P. acnes e melhora do quadro 

clínico. Porém, neste estudo, realizado in vivo, com pacientes que não 

apresentaram cura completa da doença, não foi possível verificar esta modulação. 

  Podemos concluir que a melhora clínica da acne, com ambos os 

tratamentos, possa refletir uma redução na expressão dos receptores TLR2, 

levando a menor desencadeamento desta via de reação inflamatória; mas, sem 

alteração significativa na expressão do CD1d na epiderme que permaneceu 

hiperexpresso. Desse modo, tanto o contraceptivo oral quanto o ácido azeláico 

parecem ter atuado na modulação da resposta imunológica inata no tratamento da 

acne em mulheres adultas. 
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 Além das recentes descobertas sobre as alterações imunológicas na 

fisiopatologia da acne, os estudos sobre a fisiologia das glândulas sebáceas 

também contribuíram para aumentar a compreensão do desenvolvimento da 

doença. Em geral, todos os pacientes com acne apresentam aumento da secreção 

sebácea, embora não suficiente para o desenvolvimento da doença. Diversos 

estudos demostraram aumento da atividade da enzima 5α-redutase e aumento da 

expressão dos receptores androgênicos nas glândulas sebáceas de pacientes 

com acne (Thiboutot et al, 1995 e 1999). Portanto, mesmo com dosagens 

hormonais normais de TT, TL e S-DHEA, as glândulas sebáceas funcionam de 

maneira hiperativa. Elas possuem todas as enzimas necessárias para conversão 

de precursores hormonais fracos em mais potentes que atuam nos receptores 

intracelulares (Zouboulis, 2000).  

 As dosagens androgênicas propostas neste estudo visaram, primeiramente, 

analisar se existiam diferenças entre os subgrupos do grupo doença. Um vez 

confirmado que os subgrupos eram homogêneos tornou-se possível sua análise 

em conjunto. 

 Para as comparações entre os grupos controle e doença não foram 

consideradas os valores de referência laboratorial mas sim se existiam diferenças 

significativas entre as médias verificadas.  

 Não foram constatadas diferenças com relação às dosagens de TT, TL e S-

DHEA entre as mulheres com e sem acne. Este dado está de acordo com a 

maioria dos estudos que classifica estas pacientes como “normoandrogênicas” 

(Carmina e Lobo, 1993). Porém, acreditamos que o melhor termo seria 

"normoandrogenêmicas", ou seja bioquimicamente sem elevação dos androgênios. 

Assim, TT, TL e S-DHEA não apresentaram funcionalidade como marcadores 

androgênicos nestas pacientes com acne isolada. Estudos prévios confirmaram 

que a TT e a TL não são suficientes para a análise da atividade androgênica total 

do organismo e que seriam úteis no acompanhamento de pacientes com 

hirsutismo associado ou não à acne (Carmina et al., 1991).  

 As dosagens de ADT-G e DHT, obtidas por método de alta especificidade e 

sensibilidade (cromatografia líquida associada à espectrometria de massas 
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sequencial), mostraram aumento significativo da média,  na comparação entre os 

grupos doença e controle, permitindo concluir que estas dosagens foram capazes 

de diferenciar os grupos. Assim, a dosagem do DHT refletiria a conversão 

periférica da testosterona e a dosagem do ADT-G, o metabolismo androgênico 

geral. Labrie et al. (2006) analisando mulheres em idade fértil e menopausadas 

também sugeriram o uso do ADT-G como marcador hormonal androgênico ao 

invés da testosterona. Carmina et al. (2002), verificaram que nas mulheres com 

acne isolada o melhor marcador seria a dosagem do ADT-G, mesmo tendo 

utilizado, na época, método menos sensível que é o radioimunoensaio. 

Com relação ao efeito do tratamento, notou-se que o uso do COC, reduziu 

a concentração de ADT-G de maneira significativa, comprovando o efeito 

antiandrogênico da ação combinada do etinilestradiol com a drospirenona. Assim, 

o ADT-G, além de marcador hormonal na AMA também foi útil no 

acompanhamento do tratamento, o que foi compatível com a melhora clínica das 

lesões. 

Como era esperado e já revelado por estudos anteriores a dosagem da 

testosterona livre foi reduzida significativamente pelo tratamento com COC. O 

mecanismo deve-se, em parte, ao aumento da síntese hepática de SHBG, 

induzida pelo estrogênio contido no COC (Greenwood et al., 1985).  

Por outro lado, a dosagem de DHT, embora tenha apresentado redução de 

seus valores médios com o tratamento, não foi significante. 

A dosagem de testosterona total e S-DHEA não apresentaram  alterações 

com os tratamentos.  

O uso tópico do AA, não produziu mudança significativa nas dosagens 

hormonais, como era esperado, uma vez que sua absorção sistêmica é 

desprezível (menor que 4%) e a área  de aplicação bastante reduzida para levar a 

modificações sistêmicas (Draelos, 2003). Por não alterar os valores de ADT-G e 

DHT pode-se concluir que mesmo que exista uma ação de bloqueio da enzima 5 

α-redutase, como sugerido no estudo de Stamatiadis et al. (1988), não ocorrem 

mudanças significativas nas dosagens plasmáticas. 
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O gráfico, construído após a conversão da unidade do ADT-G, aos valores 

de TL, revelou um coeficiente baixo (r=0,44) demostrando fraca correlação entre 

as dosagens deste hormônio (TL) e seu principal metabólito (ADT-G). Desta 

maneira, levando em consideração os casos de AMA, sem outras manifestações 

clinicas de hiperandrogenismo, não se deve considerar a testosterona livre como 

marcador de atividade hormonal pois, certamente, esta dosagem subestima a 

conversão periférica realizada por diversos tecidos.  

O gráfico de correlação entre TL e DHT também revelou um coeficiente 

baixo (r=0,39), permitindo o mesmo tipo de interpretação com relação ao ADT-G, 

ou seja, nos casos de AMA as dosagens de testosterona não encontram boa 

correspondência com os valores de DHT, o androgênio mais potente no ser 

humano. 

 No gráfico de correlação entre a dosagem do ADT-G e a expressão do 

receptor TLR2, no momento pré tratamento, encontramos um coeficiente baixo 

(r=0,124). Dessa forma pode-se dizer que ADT-G e TLR2 mostraram-se 

independentes. Assim, provavelmente, a expressão do TLR2 esta modulada por 

diferentes fatores que não a influência hormonal isolada. 

O tratamento com COC foi eficaz e seguro na AMA, desde que 

obrigatoriamente seja feita uma anamnese detalhada para verificação das 

contraindicações e o acompanhamento rigoroso para detecção de possíveis 

eventos adversos que exijam a suspensão precoce da droga. O uso diário do 

ácido azeláico, duas vezes ao dia, mostrou-se, do mesmo modo, eficaz e com boa 

tolerabilidade.  



107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Conclusões 

__________________________________________________________________ 



108 
 

 

7 - Conclusões  

 

7.1 O receptor TLR2 apresentou-se hiperexpresso nas  mulheres adultas com 

acne e sofreu modulação pelas duas opções utilizadas como tratamento. Assim, 

de maneira inédita, o ácido azeláico e o contraceptivo oral combinado modularam 

este receptor levando a sugestão de propriedades anti-inflamatórias destas drogas. 

Os receptores TLR2 e CD1d estavam hiperexpressos tanto na lesão quando na 

área perilesional, comprovando a ativação inflamatória em toda região de 

acometimento da acne. 

 Novas pesquisas são necessárias para entender melhor a atuação do 

receptor CD1d na acne e sua modulação por diferentes tratamentos. Foi 

observado significativo de aumento da expressão deste receptor tanto nas lesões 

de acne quanto na região perilesional na população estudada. 

7.2 As dosagens de ADT-G e DHT foram mais sensíveis em detectar diferenças 

entre os grupos controle e doença, permitindo análise mais completa do 

metabolismo androgênico, em especial no sistema periférico. Quando foi utilizado 

o COC, as dosagens de ADT-G e testosterona livre também foram úteis no 

acompanhamento do  tratamento apresentando redução significativa de seus 

valores em paralelo com a melhora na evolução clínica. 

7.3 A acne da mulher adulta apresenta impacto negativo importante na qualidade 

de vida, tal como para os adolescentes, em geral não proporcional à gravidade da 

doença. Os tratamentos adotados, COC ou AA, apesar de serem opções com 

características bem distintas, foram efetivos tanto na melhora clínica quanto na 

melhora do impacto na qualidade de vida. 

7.4 As duas opções utilizadas, COC e AA, foram eficazes, apesar de não terem 

proporcionado melhora completa, seguras e com boa tolerabilidade para o 

tratamento da acne da mulher adulta. Como a acne é doença multifatorial e de 

difícil controle com monoterapia, acredita-se que a associação dessas medicações 

aumentaria a eficácia do tratamento. 
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7.5 Na população estudada a apresentação clínica foi característica, com quadro 

de intensidade leve a moderada, com predomínio de lesões inflamatórias (pápulas 

e pústulas) e distribuídas principalmente no terço inferior da face, confirmando a 

diferença morfológica em relação à acne vulgar ou dos adolescentes. 
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Anexo 2 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

A acne é uma doença inflamatória, muito comum nos adolescentes, que afeta as 

glândulas sebáceas responsáveis pela oleosidade da pele e localizadas, de forma 

mais concentrada, na face, no dorso e no tórax. Durante o desenvolvimento da 

doença surgem os comedões, fechados e abertos, as pústulas e os nódulos; tais 

lesões são comumente chamadas de cravos e espinhas. Por vezes, a acne causa 

diferentes tipos de cicatrizes. 

Sabe-se que a causa da acne envolve vários fatores, tais como: obstrução da 

glândula sebácea, estímulo hormonal, presença de bactérias específicas e a 

inflamação. 

A maioria dos pacientes apresenta melhora completa depois de alguns anos, 

porém deve-se sempre iniciar o tratamento de maneira precoce e efetiva a fim de 

evitar o desenvolvimento das cicatrizes e reduzir o impacto psicossocial negativo 

causado pelas lesões.   

Cada vez mais as mulheres adultas também apresentam esta doença. Estas 

pacientes são divididas em dois grupos: aquelas que iniciaram a doença na 

adolescência e continuam com lesões na idade adulta e outras que desenvolvem 

a doença já na fase adulta. 

Não se conhece bem o que pode causar a permanêcia das lesões nas mulheres 

adultas. Algumas apresentam alterações hormonais importantes que justificam a 

presença das lesões porém outras têm exames normais e permanecem sem 

explicação.  

Outro dado importante é que muitas pacientes, com ou sem alterações nos 

exames laboratoriais, apresentam melhora clínica utilizando pílulas 

anticoncepcionais ou certas medicações tópicas com atividade anti-androgênica 
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(redução da pequena quantidade de hormônio masculino presente nas mulheres). 

Existem dúvidas de como estes medicamentos podem atuar nas glândulas 

sebáceas e nos demais fatores que causam a acne. 

Por apresentar acne e estar na faixa etária dos 26 aos 44 anos, você está sendo 

convidada a participar de um estudo clínico que avaliará alguns exames 

laboratoriais antes e depois do tratamento com uma pílula anticoncepcional ou 

com medicação de uso tópico por 6 meses.  Antes de decidir se você quer 

participar é importante que você leia, esclareça suas dúvidas e entenda este 

documento. 

Independente da presença ou não de alterações laboratoriais, pesquisas 

anteriores já  comprovaram a efetividade destes medicamentos no tratamento da 

acne.  Eles atuam normalizando algumas alterações hormonais por mecanismos 

ainda não completamente esclarecidos. Há redução na oleosidade da pele , 

melhora das lesões e estabilização da doença. É importante saber que alguns 

efeitos colaterais, embora raros, podem ocorrer. Os mais comuns no caso dos 

anticoncepcionais são: dor leve, secreção, aumento do tamanho ou sensação de 

tensão nas mamas, dor de cabeça, alterações do libido, depressão leve ou 

alterações do humor, intolerância a lentes de contato, náusea, vômito e outros 

distúrbios gastrointestinais, variações na secreção vaginal, erupções variadas na 

pele, retenção de líquido, alterações no peso e reações de hipersensibilidade aos 

componentes do produto. Já no caso da medicação tópica os efeitos colaterais 

mais freqüentes são irritabilidade cutânea manifestada por vermelhidão, 

descamação ou sensação de ardência. Todos estes efeitos podem ser controlados 

e desaparecem completamente com a interrupção do tratamento.  

 

Neste estudo existirão 4 grupos de pacientes: 

 

1. GRUPO TRATAMENTO 
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1.1 TRATAMENTO COM ANTICONCEPCIONAL: No início do estudo, as 

pacientes serão submetidas a 2 biópsias de pele, de 3 mm de diâmetro, na 

região do pescoço, logo abaixo da mandíbula, sendo uma sobre lesão 

inflamatória (espinha) que será removida e a outra em área de pele normal 

(sem espinhas). Para as biópsias será realizada anestesia local com agulha 

bem fina, que pode causar um desconforto leve. As biópsias poderão deixar 

uma pequena cicatriz que tende a desaparecer com o tempo. Serão dosados 

os seguintes exames de sangue: testosterona livre e total, S-DHEA, LH, FSH 

e glucoronato de androsterona. A coleta necessariamente será feita entre o 

primeiro e quinto dia do ciclo menstrual. Este é um procedimento levemente 

doloroso, que pode causar hematoma (manchas roxas) no local da picada da 

agulha, e, muito raramente, desmaio. O sangue será usado apenas para os 

exames que serão realizados neste estudo. 

Após as coletas estas pacientes receberão gratuitamente tratamento por 6 

ciclos consecutivos com a pílula anticoncepcional que contém 3mg de 

drospirenona e 20 ug de etinilestradiol, num regime de 24 dias de 

medicamento com 4 dias de intervalo entre as cartelas.  Ao fim do tratamento 

será realizada uma terceira biópsia, também abaixo da mandíbula  e novos 

exames de sangue. 

 

b.  TRATAMENTO COM MEDICAÇAO TÓPICA: No início do estudo, as 

pacientes serão submetidas aos mesmos exames do grupo tratamento 1 e 

receberão gratuitamente o tratamento com um gel de ácido azeláico, de 

eficácia comprovada para acne  Esse gel deverá ser aplicado duas vezes 

ao dia, de manhã e à noite, durante 6 meses. 

 

OBSERVAÇÃO: se ao final do estudo houver diferença significativa na eficácia 

e se o tratamento mais eficaz foi seguro, ou seja, não causou efeitos colaterais 

graves, as pacientes do outro grupo, que assim desejarem, terão direito a 

receber o tratamento melhor, também por 6 meses.   

 

16. GRUPO CONTROLE 
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É necessário por se tratar de um estudo científica e será constituído por 2 

subgrupos. 

 

2.1: GRUPO CONTROLE 1: pacientes sem acne, selecionadas e pareadas 

por idade com as participantes do grupo tratamento 1 que serão 

submetidas apenas a uma coleta de sangue para dosagens hormonais. 

 

2.2: GRUPO CONTROLE 2: pacientes sem acne, da mesma faixa etária, que 

concordarem em ceder fragmentos residuais de pele após pequenas 

cirurgias eletivas para retirada de lesões faciais inestéticas, como pintas, 

cistos, etc. A lesão retirada será analisada pelo serviço de patologia para 

confirmar a hipótese diagnóstica e a pele residual (margem de segurança 

ou excesso cutâneo proveniente do desenho cirúrgico da remoção) será 

utilizado para este estudo desde quer haja concordância da paciente. 

 

Para participar do estudo, independente do grupo em que esteja, você 

deverá comparecer às consultas marcadas, sendo que as pacientes do 

grupo tratamento deverão comparecer a retornos para acompanhamento 

do tratamento e dispensação da medicação, além do acompanhamento do 

tratamento.  

 

É importante que você entenda os princípios gerais que se seguem e que 

serão aplicados a todos os participantes deste estudo. 

 

 sua participação é totalmente voluntária, ou seja, você não é obrigada; 

 você poderá interromper sua participação antes de receber os 

medicamentos ou em qualquer momento do estudo.  Sua recusa em 

participar, não envolverá punição ou perda de seu direito de tratamento 

médico futuro, no Hospital São Paulo – UNIFESP; 

 existem outros tratamentos para acne da mulher adulta e você pode 

conversar sobre eles com o médico antes de decidir participar deste estudo; 

 depois de lidas as explicações, você pode fazer qualquer pergunta 

necessária para o bom entendimento do desenvolvimento estudo; 
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 os seus dados, durante sua participação neste estudo, serão mantidos 

confidencialmente, ou seja, seu nome nunca será usado em nenhum 

relatório, ou seja, você será identificada apenas pelas suas iniciais; 

 o investigador (seu médico) garante o cumprimento da legislação brasileira 

sobre a confidencialidade dos seus dados; 

 sua participação neste estudo poderá ser interrompida se você apresentar 

condições de saúde que representem riscos para você na opinião dos 

médicos; 

 qualquer informação importante que surgir sobre os medicamentos do 

estudo durante sua participação e que possa afetar a sua saúde, será 

levada ao seu conhecimento; 

 espera-se que, com o uso dos medicamentos do estudo, ocorra melhora na 

acne assim como controle da oleosidade e que isto leve você a se sentir 

melhor psicológica, social e profissionalmente; 

 é possível, porém, que você não tenha nenhum benefício ou um benefício 

parcial com o medicamento. Você deverá estar ciente de que esse 

tratamento poderá não melhorar a acne e a oleosidade da sua pele, ficando 

igual ao que estava; 

 sua participação no estudo, entretanto, poderá ajudar pacientes no futuro, 

através do fornecimento de informações importantes sobre o tratamento da 

acne na mulher adulta e 

 a duração do estudo será de 6 (seis) meses para os grupos tratamentos, 

sendo que você terá que comparecer em 7 consultas ou visitas. Isto porque 

serão realizados registros fotográficos da evolução, controle e entrega das 

medicações, avaliação dos efeitos dos tratamentos e a ocorrência de 

efeitos colaterais será monitorizada. Se ocorrerem efeitos colaterais graves, 

você será retirada do estudo e acompanhada até a resolução completa.   

 

Se você tiver algum problema clínico, manifestar um efeito colateral ou tiver mais 

perguntas a fazer sobre o estudo ou sobre seus direitos como paciente, procure o 

Dr. Marco Alexandre Dias da Rocha (investigador) ou a Dra. Ediléia Bagatin 

(orientadora) nos telefones - 11 - 55497888 ou 55497525 (UNICCO), durante o dia. 
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Fora desse horário e nos fins de semana, você poderá encontrar ajuda no  Pronto 

Atendimento do Hospital São Paulo, situado à rua Pedro de Toledo, 606, esquina 

com a  rua Botucatu, Vila Clementino. Para facilitar o seu atendimento você terá o 

cartão de matrícula do Hospital e um cartão de participação no estudo. 

 

Este estudo foi analisado por um Comitê de Ética em Pesquisa que tem por 

objetivo proteger o bem-estar dos pacientes. Se você tiver perguntas a fazer sobre 

seus direitos como paciente também poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética – UNIFESP, no telefone 5571-1062, Fax: 5539-7162 ou no endereço:Rua 

Botucatu, 572, 1º andar, cj 14, e-mail: cepunifesp@epm.br.  

 

Tendo sido informada que a minha participação neste estudo é voluntária e que 

posso me retirar, a qualquer momento, não sendo obrigada a justificar esta 

decisão, sem sofrer qualquer prejuízo no meu atendimento no Hospital São Paulo 

– UNIFESP e por me sentir suficientemente esclarecida, autorizo minha 

participação e assino este documento. 

Declaro ter recebido uma cópia do presente termo. 

 

Nome: _________________________________________________________ 

 

________________________________                   _____/_____/_______ 

 Assinatura         Data 

 

Eu, abaixo assinado, confirmo ter explicado este termo e o estudo ao sujeito da 

pesquisa e ter-lhe entregado uma cópia por mim assinada e datada. 

 

Nome do médico responsável ou carimbo: ______________________ 

mailto:cepunifesp@epm.br
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Anexo 3 – Classificação da acne por grupos segundo observação clínica 

Acne Leve     menos de 20 comedones, ou menos15 lesões   

    inflamatórias, ou menos de 30 lesões no total 

Acne Moderada   de 20 a 100 comedões, ou 15-50 lesões inflamatórias, 

    ou 30 a 125 lesões no total 

Acne Grave   mais de 5 nódulos, ou mais de 100 comedões, ou mais 

    de 50 lesões inflamatórias 

Adaptado de: Lehmann HP, Robinson KA, Andrews JS, Holloway V, Goodman SN. 

Acne therapy: a methodologic review. J Am Acad Dermatol. 2002;47(2):231-40. 
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Anexo 4 

 

4.1 Aviso de encaminhamento – Ambulatório gera de Dermatologia - Unifesp 

 

 

 

4.2 Aviso de encaminhamento – Intranet - Unifesp 
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Anexo 5 

 

Lista de Randomização 

 

1. A 
2. A 

3. Y 
4. A 

5. Y 
6. Y 

7. Y 
8. Y 

9. A 
10. A 
11. A 
12. A 
13. Y 
14. A 
15. A 

16. Y 
17. Y 

18. Y 
19. Y 

20. A 
21. A 

22. Y 
23. A 
24. Y 

25. Y 
26. Y 

27. Y 
28. A 

29. A 
30. A 

31. A 
32. A 

33. Y 
34. Y 

35. Y 
36. A 
37. Y 
38. Y 
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Anexo 6 

 

Classificação de Fiztpatrick* para fototipos 

 

 

 

Adaptado de  Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. McGraw-Hill Professional; 5th edition.  
  
 

Fitzpatrick, TB. (1986). "Ultraviolet-induced pigmentary changes: Benefits and hazards", 
Therapeutic Photomedicine, Karger, vol. 15 of "Current Problems in Dermatology", 1986: 25-38 
 
Pathak, MA, Jimbow, K, Szabo G, Fitzpatrick TB. (1976). "Sunlight and melanin pigmentation". In 
Smith, K. C. (ed.): Photochemical and photobiological reviews, Plenum Press, New York, 1976: 
211-239. 
 
Pathak MA. In memory of Thomas Bernhard Fitzpatrick. J Invest Dermatol 2004;122:20-.1  
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Anexo 7 

 

Global Assessment of Improvement from baseline –Avaliação global de melhora a 

partir do início do tratamento 

 

0 Melhora completa Sem nenhum sinal da 

doença de base 

1 Exelente melhora 90% de melhora com 

relação ao início do 

tratamento 

2 Melhora marcante 75% de melhora com 

relação ao início do 

tratamento 

3 Melhora moderada 50% de melhora com 

relação ao início do 

tratamento 

4 Melhora mínima 25% de melhora com 

relação ao inicio do 

tratamento 

5 Sem mudança Sem alterção com relação 

ao início do tratamento 

6 Pior Pior que antes do 

tratamento 

 

Adaptado de: Guidance for Industry Acne Vulgaris: Developing Drugs for Treatment. U.S. 

Department of Health and Human Services Food and Drug Administration - Center for Drug 

Evaluation and Research (CDER) - September 2005 Clinical/Medical 
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Anexo 8 

 

FICHA CLÍNICA DE ATENDIMENTO 

 

  DATA:___/____/_______ 

DATA DE NASCIMENTO:_____/_____/________ 

NOME:_______________________________________________________________________________ 

INICIAIS:_____________________ 

IDADE:________    Natural de:______________________  Procedente de: ________________________ 

HPMA: INÍCIO DOS SINTOMA _________________________________________________________ 

 FATORES DE PIORA:__________________________________________________________ 

 TRATAMENTOS ANTERIORES:_________________________________________________ 

 EXAMES LABORATORIAIS ANTERIORES:_______________________________________ 

 EXAMES DE IMAGEM ANTERIORES:____________________________________________ 

 CICLOS MESTRUAIS:__________________________________________________________ 

ANTECEDENTES PESSOAIS:___________________________________________________________ 

ANTECEDENTES FAMILIARES:________________________________________________________ 

TABAGISMO:   S   N   

EXAME CLÍNICO:    PESO:                        ALTURA:                PA: 

FOTOTIPO: I   II     III      IV    V    VI 

DESCRIÇÃO DAS LESŌES: 

FACE:________________________________________________________________________________ 

PESCOÇO:____________________________________________________________________________ 

FOTOS: (   ) OK    

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO:  (   )  OK 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: (   )  OK 

GRUPO: CONTROLE (  ) 

   ACNE/ACO (   ) 

   ACNE/AA(   ) 

SOLICITADO: EXAMES LABORATORIAIS (   )  ULTRA SONOGRAFIA  

________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________ 

BIÓPSIAS:  (    )  OK 

RETORNOS: 

 DATA ____/____/_____ 

EVOLUÇÃO:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

ORIENTAÇŌES:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

RETORNOS: 

 DATA ____/____/_____ 

EVOLUÇÃO:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

ORIENTAÇŌES:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

RETORNOS: 

 DATA ____/____/_____ 

EVOLUÇÃO:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

ORIENTAÇŌES:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Anexo 9 
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Acne Qol –  Questionário específico de qualidade de vida em acne 

 

Data: 

Identidade no: 

(Por favor, escolha uma única alternativa para cada uma das questões abaixo) 

 

1. Na última SEMANA, quanto você se sentiu menos atraente devido à acne 

em seu rosto? 

0-extremamente 1-muito 2-consideravelmente 3-razoavelmente 4-um pouco 

5-muito pouco 6-nem um pouco 

 

2.  Na última SEMANA, quanto você se sentiu constrangido(a)             devido à 

acne no seu rosto? 

     Extremamente – muito – consideravelmente – razoavelmente -um pouco – 

muito pouco – nem um pouco 

 

3. Na última SEMANA, quanto você se sentiu inseguro(a) ou desconfortável 

consigo mesmo(a) devido à acne no seu rosto? 

     Extremamente – muito – consideravelmente – razoavelmente -um pouco – 

muito pouco – nem um pouco 

 

17. Na última SEMANA, quanto você se sentiu chateado(a) por ter acne no 

seu rosto? 

Extremamente – muito – consideravelmente – razoavelmente -um pouco – 

muito pouco – nem um pouco 

 

18. Na última SEMANA, quanto irritado você se sentiu por ter que gastar 

tempo, todos os dias, limpando e tratando sua pele devido à acne no 

seu rosto? 

     Extremamente – muito – consideravelmente – razoavelmente -um pouco – 

muito pouco – nem um pouco 
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19. Na última SEMANA, quanto insatisfeito(a) com relação a sua aparência 

você se sentiu devido à acne no seu rosto? 

     Extremamente – muito – consideravelmente – razoavelmente -um pouco – 

muito pouco – nem um pouco 

 

20. Na última SEMANA, quanto você se sentiu incomodado(a) ou 

preocupado(a) com o fato de não estar com a sua melhor aparência 

devido à acne no seu rosto? 

     Extremamente – muito – consideravelmente – razoavelmente -um pouco – 

muito pouco – nem um pouco 

 

21. Na última SEMANA, quanto você se sentiu incomodado(a) ou 

preocupado(a) com a possibilidade de seus produtos/medicação para 

acne não estarem funcionando rápido o suficiente para melhorarem a 

acne do seu rosto? 

     Extremamente – muito – consideravelmente – razoavelmente -um pouco – 

muito pouco – nem um pouco 

 

22. Na última SEMANA, quanto você se sentiu incomodado(a) com o fato de 

sempre ter que ter medicação ou corretivo à mão devido  

à acne no seu rosto? 

     Extremamente – muito – consideravelmente – razoavelmente -um pouco – 

muito pouco – nem um pouco 

 

23. Na última SEMANA, quanto sua autoconfiança foi afetada 

negativamente devido à acne no seu rosto? 

     Extremamente – muito – consideravelmente – razoavelmente -um pouco – 

muito pouco – nem um pouco 

 

24. Na última SEMANA, quanto você se sentiu incomodado(a) ou 

preocupado em conhecer novas pessoas devido à acne no seu rosto? 

     Extremamente – muito – consideravelmente – razoavelmente -um pouco – 

muito pouco – nem um pouco 
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25. Na última SEMANA, quanto você se sentiu incomodado(a) ou   

preocupado(a) em aparecer em público devido a acne no seu rosto? 

     Extremamente – muito – consideravelmente – razoavelmente -um pouco – 

muito pouco – nem um pouco 

 

26. Na última SEMANA, quanto conviver socialmente com outras pessoas 

foi um problema para você devido a acne no seu rosto? 

     Extremamente – muito – consideravelmente – razoavelmente -um pouco – 

muito pouco – nem um pouco 

 

27. Na última SEMANA, quanto foi um problema interagir com o sexo oposto 

(ou mesmo sexo, se você for homem que faz sexo com homem ou 

mulher que faz sexo com mulher) devido à acne no seu rosto? 

     Extremamente – muito – consideravelmente – razoavelmente -um pouco – 

muito pouco – nem um pouco 

 

28. Na última SEMANA, quantas espinha você teve no seu rosto? 

Inúmeras – muitas – um tanto – uma quantidade moderada – algumas – 

poucas – nenhuma 

 

29. Na última SEMANA, quantas espinhas com pus você teve no seu rosto? 

Inúmeras – muitas – um tanto – uma quantidade moderada – algumas – 

poucas – nenhuma 

 

30. Na última SEMANA, quantas “casquinhas” devido à acne você teve no 

seu rosto? 

Inúmeras – muitas – um tanto – uma quantidade moderada – algumas – 

poucas – nenhuma 

 

31. Na última SEMANA, quanto incomodado(a) ou preocupado(a) você se 

sentiu em ficar com cicatrizes devido à acne no seu rosto? 
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Extremamente – muito – consideravelmente – razoavelmente -um pouco – 

muito pouco – nem um pouco 

 

32. Na última SEMANA, quanto oleosa esteve a pele do seu rosto? 

Extremamente – muito – consideravelmente – razoavelmente -um pouco – 

muito pouco – nem um pouco 

 

 

Copyright 1997 MERCK&CO., INC 

Whitehouse Station, NJ, USA 

All Rights Reserved 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do médico responsável__________________________         data. 

___/___/_____ 
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Anexo 10 - Bulas dos produtos 
 
1 –COC 
Yaz®Drospirenona/Etinilestradiol 
Composição de Yaz 
Cada comprimido contém 3 mg de drospirenona e 0,02 mg de etinilestradiol como betadex-clatrato, mais excipientes. 
Indicações de Yaz 
Contraceptivo oral, com efeitos antimineralocorticóide e antiandrogênico que beneficiam também as mulheres que 
apresentam retenção de líquido de origem hormonal e seus sintomas. 
Contra-Indicações de Yaz 
Contraceptivos orais combinados (COCs) não devem ser utilizados na presença das condições listadas a seguir. Se 
qualquer uma destas condições ocorrer pela primeira vez durante o uso de COCs, a sua utilização deve ser descontinuada 
imediatamente: presença ou história de processos trombóticos/tromboembólicos arteriais ou venosos, como, por exemplo, 
trombose venosa profunda, embolia pulmonar, infarto do miocárdio; ou de acidente vascular cerebral; presença ou história 
de sintomas e/ou sinais prodrômicos de trombose (por exemplo: episódio isquêmico transitório, angina pectoris); história de 
enxaqueca com sintomas neurológicos focais; diabetes mellitus com alterações vasculares; a presença de um fator de risco 
grave ou múltiplos fatores de risco para a trombose arterial ou venosa também pode representar uma contra-indicação (ver 
item Precauções e advertências); presença ou história de pancreatite associada à hipertrigliceridemia grave; presença ou 
história de doença hepática grave, enquanto os valores da função hepática não retornarem ao normal; insuficiência renal 
grave ou insuficiência renal aguda; presença ou história de tumores hepáticos (benignos ou malignos); diagnóstico ou 
suspeita de neoplasias dependentes de esteróides sexuais (por exemplo: dos órgãos genitais ou das mamas); sangramento 
vaginal não-diagnosticado; suspeita ou diagnóstico de gravidez; hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um 
dos componentes do produto. 
Precauções e Advertências de Yaz 
Consultas/exames médicos regulares são recomendados. Em caso de ocorrência de qualquer uma das condições ou 
fatores de risco como distúrbios circulatórios, tumores, hipertrigliceridemia, hipertensão, colecistopatia, porfiria, lúpus 
eritematoso sistêmico, síndrome hemolítico-urêmica, coréia de Sydenham, herpes gestacional, perda da audição 
relacionada com otosclerose, patologia intestinal inflamatória crônica, anemia falciforme, enxaquecas, os benefícios da 
utilização de COCs devem ser avaliados frente aos possíveis riscos para cada paciente individualmente e discutidos com a 
mesma antes de optar pelo início de sua utilização. Em mulheres com angioedema hereditário, estrogênios exógenos 
podem induzir ou intensificar os sintomas de angioedema. Os distúrbios agudos ou crônicos da função hepática podem 
requerer a descontinuação do uso de COC, até que os marcadores da função hepática retornem aos valores normais. Em 
casos de agravamento, exacerbação ou aparecimento pela primeira vez de qualquer uma dessas condições ou fatores de 
risco, a paciente deve entrar em contato com o seu médico. Nestes casos, a continuação do uso do produto deve ficar a 
critério médico. Existe um potencial teórico para aumento no potássio sérico em usuárias de YAZ® que estejam tomando 
outros medicamentos que podem aumentar os níveis séricos de potássio. Ocasionalmente, pode ocorrer cloasma, 
sobretudo em usuárias com história de cloasma gravídico. A eficácia dos COCs pode ser reduzida nos casos de 
esquecimento de tomada dos comprimidos, distúrbios gastrintestinais ou tratamento concomitante com outros 
medicamentos. Como ocorre com todos os COCs, podem surgir sangramentos irregulares, especialmente durante os 
primeiros meses de uso. É possível que em algumas usuárias não se produza o sangramento por privação durante o 
intervalo de pausa. Se a usuária ingeriu os comprimidos segundo as instruções descritas no item Posologia, é pouco 
provável que esteja grávida. Porém, se o COC não tiver sido ingerido corretamente no ciclo em que houve ausência de 
sangramento por privação, ou se não ocorrer sangramento por privação em dois ciclos consecutivos, deve-se excluir a 
possibilidade de gestação antes de continuar a utilização do COC. Caso a paciente engravide durante o uso de YAZ®, 
deve-se descontinuar o seu uso. Entretanto, estudos abrangentes não revelaram risco aumentado de malformações 
congênitas em crianças nascidas de pacientes que tenham utilizado COC antes da gestação. Também não foram 
verificados efeitos teratogênicos decorrentes da ingestão acidental de COCs no início da gestação. Os dados disponíveis 
sobre o uso de YAZ® durante a gravidez são muito limitados para extrair conclusões sobre efeitos negativos do produto na 
gravidez, saúde do feto ou do neonato. Os COCs podem afetar a lactação, uma vez que podem reduzir a quantidade e 
alterar a composição do leite materno. Portanto, não é recomendável, em geral, o uso de COCs até que a lactante tenha 
suspendido completamente a amamentação do seu filho. Pequenas quantidades dos esteróides contraceptivos e/ou de 
seus metabólitos podem ser excretadas com leite. O medicamento não deve ser utilizado durante a gravidez e 
aamamentação.  
Reações Adversas de Yaz 
Para informações sobre reações adversas graves, consultar o item Precauções e advertências. Foram observadas as 
seguintes reações adversas em usuárias de COCs, sem que a exata relação de causalidade tenha sido estabelecida: 
náuseas, dor abdominal, vômitos, diarréia, aumento ou diminuição de peso corpóreo, cefaléia, enxaqueca, estados 
depressivos, alterações de humor, hipersensibilidade, dor ou hipertrofia das mamas, retenção de líquidos, diminuição ou 
aumento da libido, erupção cutânea, urticária, intolerância a lentes de contato, hipersensibilidade (sistema imunológico), 
secreção vaginal ou secreção nas mamas, eritema nodoso, eritema multiforme. Em mulheres com angioedema hereditário, 
estrogênios exógenos podem induzir ou intensificar os sintomas de angioedema. 
Interações Medicamentosas de Yaz 
As interações medicamentosas entre contraceptivos orais e outros fármacos podem produzir sangramento de escape e/ou 
diminuição da eficácia do contraceptivo oral. As seguintes interações encontram-se relatadas na literatura: fármacos que 
induzem as enzimas microssomais (fenitoínas, barbitúricos, primidona, carbamazepina, rifampicina, oxcarbazepina, 
topiramato, felbamato, griseofulvina e produtos contendo erva-de-são-joão, ritonavir, nevirapina); fármacos que interferem 
na circulação êntero-hepática como certos antibióticos (penicilinas e tetraciclinas). Usuárias sob tratamento com qualquer 
uma das substâncias citadas anteriormente devem utilizar temporária e adicionalmente um método contraceptivo de 
barreira ou escolher, junto aos seus médicos, um outro método contraceptivo. Durante o período em que estiver fazendo 
uso de algum medicamento indutor das enzimas microssomais, o método de barreira deve ser usado concomitantemente, 
assim como nos 28 dias posteriores à sua descontinuação. As usuárias tratadas com antibióticos devem utilizar o método 
de barreira durante o tratamento com os mesmos e ainda por 7 dias após a descontinuação da antibioticoterapia, exceto 
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com rifampicina e griseofulvina, que são indutores de enzimas microssomais, para os quais se deve manter o uso de 
método de barreira por 28 dias após descontinuação dos mesmos. Se a necessidade de utilização do método de barreira 
estender-se além do final da cartela do COC, a paciente deverá iniciar a cartela seguinte imediatamente após o término da 
cartela em uso, sem proceder ao intervalo de pausa habitual de 4 dias. Contraceptivos orais podem interferir no 
metabolismo de outros fármacos; conseqüentemente, as concentrações plasmática e tecidual podem aumentar (por 
exemplo: ciclosporina) ou diminuir (por exemplo: lamotrigina). Existe um potencial teórico para aumento no potássio sérico 
em usuárias de YAZ® que estejam tomando outros medicamentos que podem aumentar os níveis séricos de potássio. Tais 
medicamentos incluem: antagonistas do receptor de angiotensina II, diuréticos poupadores de potássio e antagonistas da 
aldosterona. Entretanto, em estudos avaliando a interação da drospirenona (combinada com estradiol) com um inibidor da 
enzima conversora de angiotensina ou indometacina, nenhuma diferença clínica ou estatisticamente significativa nas 
concentrações séricas de potássio foi observada. 
Posologia de Yaz 
Os comprimidos revestidos devem ser ingeridos na ordem indicada na cartela, por 24 dias consecutivos, mantendo-se 
aproximadamente o mesmo horário e, se necessário, com pequena quantidade de líquido. Cada nova cartela é iniciada 
após um intervalo de pausa de 4 dias sem a ingestão de comprimidos, durante o qual deve ocorrer sangramento por 
privação hormonal (geralmente, em 2-3 dias após a ingestão do último comprimido). Este sangramento pode não haver 
cessado antes do início de uma nova cartela. Início do uso de YAZ®: No caso da paciente não ter utilizado contraceptivo 
hormonal no mês anterior, a ingestão deve ser iniciada no primeiro dia do ciclo (primeiro dia de sangramento menstrual). Se 
a paciente estiver mudando de um outro COC, deve começar preferencialmente no dia posterior à ingestão do último 
comprimido ativo do contraceptivo usado anteriormente ou, no máximo, no dia seguinte ao último dia de pausa ou de 
tomada de comprimidos inativos. Se a paciente estiver mudando de anel vaginal ou adesivo transdérmico, deve começar 
preferencialmente no dia da retirada ou, no máximo, no dia previsto para a próxima aplicação. Se a paciente estiver 
mudando de um método contraceptivo contendo somente progestógeno (minipílula, injeção, implante ou sistema intra-
uterino [SIU] com liberação de progestógeno), poderá iniciar o COC em qualquer dia no caso da minipílula, ou no dia da 
retirada do implante ou do SIU, ou no dia previsto para a próxima injeção. Nestes casos (uso anterior de minipílula, injeção, 
implante ou sistema intra-uterino com liberação de progestógeno), recomenda-se usar adicionalmente um método de 
barreira nos 7 primeiros dias de ingestão. Após abortamento de primeiro trimestre, pode-se iniciar o uso de YAZ® 
imediatamente, sem necessidade de adotar medidas contraceptivas adicionais. Após parto ou abortamento de segundo 
trimestre, é recomendável iniciar o COC no período entre o 21o e o 28o dia após o procedimento. Se começar em período 
posterior, deve-se aconselhar o uso adicional de um método de barreira nos 7 dias iniciais de ingestão. Se já tiver ocorrido 
relação sexual, deve se certificar de que a mulher não esteja grávida antes de iniciar o uso do COC ou, então, aguardar a 
primeira menstruação. Para procedimentos em caso de esquecimento de comprimidos ou ocorrência de vômitos e/ou 
diarréia, consulte a bula do produto. Se não ocorrer sangramento por privação no primeiro intervalo normal sem ingestão de 
comprimido, deve-se considerar a possibilidade de gravidez.Apresentação de YazCartucho com 1 blíster-calendário de 24 

comprimidos revestidos. 

 
2 – AA 
Azelan® ácido azeláico 
Forma Farmacêutica: 
Gel 
Via de administração: 
Uso tópico (não oftálmico) 
Apresentação: 
Cartucho com bisnaga de 15 g e 30 g 
Uso Adulto Composição: 
Cada g de gel contém 150 mg de ácido azeláico. Excipientes: propilenoglicol, polissorbato, lecitina, ácido poliacrílico, 
triglicérides de cadeia média, hidróxido 
de sódio, edetato dissódico, ácido benzóico, água purificada. 
Informações ao paciente: 
Antes de iniciar o uso de um medicamento, é importante ler as informações contidas na bula, verificar o prazo de validade e 
a integridade da embalagem. Mantenha a bula do produto sempre em mãos para qualquer consulta que se faça necessária. 
Leia com atenção as informações presentes na bula antes de usar o produto, pois ela contém informações sobre os 
benefícios e os riscos associados ao uso do produto. Você também encontrará informações sobre o uso adequado do 
medicamento. 
Como Azelan® (ácido azeláico) gel funciona? Azelan® gel é um medicamento que possui em sua 
composição o ácido azeláico. 
Azelan® (ácido azeláico) gel ataca a bactéria Propionibacterium acnes, que possui papel essencial no desenvolvimento da 
acne. Também reduz o aumento da aspereza e o espessamento das células da pele, que obstruem os poros produzindo, 
assim, cravos pretos e brancos. 
Ainda não se sabe como Azelan® (ácido azeláico) gel funciona no tratamento da rosácea, mas acredita-se que seja por 
ação antiinflamatória. 
Por que Azelan® (ácido azeláico) gel foi indicado? 
Azelan® (ácido azeláico) gel é indicado para o tratamento da acne e da rosácea papulopustulosa, uma doença da pele do 
tipo inflamatória crônica, parecida com a acne. 
Quando não devo usar Azelan® (ácido azeláico) gel? 
“Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião- dentista.” 
Azelan® (ácido azeláico) gel é contraindicado na presença de hipersensibilidade (alergia) a qualquer um dos componentes 
do produto, em particular ao propilenoglicol. 
“Este medicamento é contraindicado na faixa etária que corresponde ao uso pediátrico (até 09 anos).” 
“Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.” 
R Que precauções devem ser adotadas? 
Azelan® (ácido azeláico) gel destina-se apenas ao 
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uso externo. O produto deve ser aplicado apenas nas áreas afetadas. Se o produto entrar em contato com os olhos durante 
a aplicação, lave-os imediatamente com bastante água. 
R Gravidez 
Resultados de estudos de reprodução em animais realizados com Azelan® (ácido azeláico) gel não evidenciaram qualquer 
risco de uso durante a gravidez. 
R Amamentação 
É possível que pequenas quantidades da substância ativa desse medicamento (ácido azeláico) possam passar para o leite 
materno. Mesmo assim, a quantidade diária que poderia ser transferida para o bebê é muito pequena, não apresentando 
risco, quando se considera, em especial, a toxicidade extremamente baixa desta substância. 
R O que devo fazer se estiver usando qualquer outro medicamento? 
“Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento.” 
Como devo usar Azelan® (ácido azeláico) gel? 
“Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo 
os sintomas, procure orientação médica.” 
“Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.” 
Favor observar as instruções de uso, pois o não- cumprimento pode ocasionar falha na obtenção dos resultados. 
R Como e quando Azelan® (ácido azeláico) gel deve ser usado? 
Lave o local de aplicação com água corrente ou, se necessário, com um agente de limpeza suave. Para aplicação de 
Azelan® (ácido azeláico) gel, a pele deve estar completamente seca. 
Aplique Azelan® (ácido azeláico) gel sobre a(s) 
área(s) afetada(s) duas vezes ao dia (de manhã e à noite), massageando delicadamente. Azelan® (ácido azeláico) gel deve 
ser aplicado em pequena quantidade (aproximadamente 2,5 cm de gel é suficiente para toda a área do rosto). 
Em caso de irritação intensa da pele (leia “Quais os males que Azelan® (ácido azeláico) gel pode causar?”), pode-se 
reduzir temporariamente a quantidade do medicamento por aplicação ou reduzir o uso para apenas uma vez ao dia até que 
cesse a irritação, ou interromper o tratamento por poucos dias, se necessário. 
R Por quanto tempo Azelan® (ácido azeláico) gel deve ser usado? 
O tempo de tratamento varia de pessoa para pessoa 
e depende também da gravidade inicial do distúrbio da pele. É importante manter o uso de Azelan® (ácido azeláico) gel 
regularmente durante todo o período de tratamento. 
Em geral, uma melhora significativa torna-se perceptível após cerca de 4 semanas. Para se obter o efeito desejado, 
Azelan® (ácido azeláico) deve ser utilizado regularmente por vários meses. 
Caso esqueça de usar Azelan® (ácido azeláico) gel não aumente a quantidade a ser aplicada, com o intuito de compensar 
a dose esquecida. 
Quais os males que Azelan® (ácido azeláico) gel pode causar? 
“Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.” 
Assim como acontece com todos os medicamentos, podem ocorrer reações adversas com o uso de Azelan® (ácido 
azeláico) gel. 
Podem ocorrer irritações da pele, normalmente no início do tratamento. As reações adversas relacionadas ao Azelan® 
(ácido azeláico) gel são similares para acne e rosácea. As reações adversas comuns incluem sensação de 
ardor/formigamento ou coceira, vermelhidão, pele seca e descamação. Dermatite de contato e foliculite 
são reações adversas raras. Na maioria dos casos, os sintomas de irritação são leves e geralmente desaparecem durante o 
tratamento. 
Em casos muito raros, reações alérgicas da pele podem ocorrer (por exemplo, erupção cutânea; leia também “Quando não 
devo usar Azelan® (ácido azeláico) gel?”). 
“Atenção: este é um medicamento novo e, embora 
as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis para comercialização, efeitos indesejáveis e não conhecidos 
podem ocorrer. Neste caso, informe seu médico.” 
O que fazer se alguém usar uma grande quantidade de Azelan® (ácido azeláico) gel de uma só vez? 
Não se espera nenhum risco após uma única aplicação tópica de uma superdose (isto é, quando o medicamento é aplicado 
uma vez em uma grande área de pele) ou após uma ingestão acidental. 
Onde e como devo guardar Azelan® (ácido azeláico) gel? 
“Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.” 
O medicamento deve ser mantido em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C). 
Informações técnicas aos profissionais de saúde: Características farmacológicas: 
R Farmacodinâmica 
A eficácia terapêutica de Azelan® (ácido azeláico) gel no tratamento da acne baseia-se em sua ação antimicrobiana e na 
influência direta sobre a hiperqueratose folicular. 
Clinicamente, observa-se uma redução significativa da concentração de colônias de Propionibacterium acnes, assim como 
uma diminuição da fração de ácidos graxos livres na superfície da pele. 
O ácido azeláico, in vitro e in vivo, inibe a proliferação dos queratinócitos e normaliza o processo de diferenciação 
epidérmica final anômala, presente 
na acne. Estudos realizados em orelhas de coelhos demonstraram que o ácido azeláico acelera a lise dos comedões 
induzidos por tetradecanos. 
O mecanismo pelo qual o ácido azeláico interfere nos eventos patogênicos da rosácea é desconhecido. 
Diversas investigações in vivo e ex vivo indicam que o ácido azeláico pode exercer um efeito antiinflamatório através da 
redução da formação de espécies oxigênio- reativas pró-inflamatórias. 
R Farmacocinética 
O ácido azeláico penetra em todas as camadas da pele após a aplicação tópica do medicamento. A absorção é mais rápida 
na pele danificada do que na pele íntegra. Um total de 3,6% da dose aplicada é absorvida pela pele após uma única 
aplicação tópica de 1 g de ácido azeláico (5 g de creme). Estudos clínicos realizados com pacientes com acne indicaram 
taxas de absorção de ácido azeláico similares para as formas farmacêuticas gel e creme de Azelan®. 
Uma parte do ácido azeláico absorvido através da pele 
é excretado em sua forma inalterada na urina. A porção restante é quebrada por beta-oxidação, originando ácidos 
dicarboxílicos com cadeias menores (C7, C5), os quais também foram encontrados na urina. 
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No estado de equilíbrio, níveis plasmáticos do ácido azeláico encontrados em pacientes com rosácea, após 
8 semanas de tratamento com 2 aplicações diárias de Azelan® (ácido azeláico) gel, ficaram dentro do intervalo observado 
também em voluntários e em pacientes com acne, submetidos a dietas normais. Isto indica que a extensão da absorção 
percutânea do ácido azeláico, após 2 aplicações ao dia de Azelan® (ácido azeláico) gel, 
não altera a concentração sistêmica do ácido azeláico derivado da dieta e de fontes endógenas. 
Resultados de eficácia: 
A eficácia terapêutica de Azelan® (ácido azeláico) gel no tratamento da acne baseia-se em sua ação antimicrobiana e na 
influência direta sobre a hiperqueratose folicular. 
Clinicamente, observa-se uma redução significativa da concentração de colônias de Propionibacterium acnes, assim como 
uma diminuição da fração de ácidos graxos livres na superfície da pele. 
Indicações: 
Azelan® (ácido azeláico) gel é indicado no tratamento de acne vulgar e rosácea papulopustulosa. 
Contra-indicações: 
Hipersensibilidade a qualquer um dos componentes do produto, em particular ao propilenoglicol. 
Modo de usar e cuidados de conservação depois de aberto: 
Ver item “Posologia” abaixo. 
R Posologia: 
A aplicação de Azelan® (ácido azeláico) gel só deve ser feita após cuidadosa limpeza da pele com água corrente ou, caso 
necessário, com um agente de limpeza suave. Secar a pele antes de aplicar o medicamento. 
Azelan® (ácido azeláico) gel deve ser aplicado, em pequena quantidade, 2 vezes ao dia (de manhã e à noite) sobre as 
regiões afetadas, massageando cuidadosamente (aproximadamente 0,5 g = 2,5 cm de gel é suficiente para tratar toda a 
região facial). 
É importante utilizar Azelan® (ácido azeláico) gel regularmente durante todo o período de tratamento. 
Nos casos de reações cutâneas intensas (vide 
“Reações adversas”), deve-se diminuir a quantidade 
do medicamento utilizada por aplicação ou reduzir 
a freqüência do uso para uma vez ao dia, até que a irritação desapareça. Se necessário, o tratamento poderá ser 
temporariamente interrompido por alguns dias. 
A duração do tratamento depende do grau de intensidade do distúrbio, podendo variar de pessoa para pessoa. 
Em geral, obtém-se melhora após aproximadamente 4 semanas de tratamento. Entretanto, para obtenção de resultados 
expressivos, é necessário utilizar Azelan® (ácido azeláico) gel por vários meses. 
Advertências: 
Azelan® (ácido azeláico) gel destina-se apenas ao uso externo. 
Se houver contato do produto com os olhos, lave-os imediatamente com bastante água. 
R Gravidez e lactação 
“Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião- dentista.” 
Estudos de embriotoxicidade e teratogenicidade, assim como estudo peri/pós-natal realizados em animais, não 
evidenciaram qualquer risco de uso do produto durante a gravidez e lactação. 
A quantidade teórica de ácido azeláico transferida diariamente para o bebê através do leite materno 
é insignificante e não indica qualquer risco de 
uso durante a lactação, especialmente quando se considera a toxicidade extremamente baixa do ácido azeláico. 
Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco: 
R Idosos 
Não foram realizadas investigações especiais em indivíduos idosos. 
Interações medicamentosas: 
Não são conhecidas até o momento. 
Reações adversas: 
R Alterações da pele e tecidos subcutâneos 
Em geral, no início do tratamento, podem ocorrer irritações cutâneas localizadas. O espectro de 
reações adversas cutâneas relacionadas com 
Azelan® (ácido azeláico) gel é similar para acne 
e rosácea. Reações adversas comuns (em ordem decrescente de freqüência) incluem sensações de ardor/formigamento, 
prurido, rubefação, pele seca 
e descamação. Dermatite de contato e foliculite são raras. Na maioria dos casos, os sintomas são leves e geralmente 
regridem durante o tratamento. Em casos raros, podem ocorrer reações alérgicas na pele, como erupção cutânea (vide 
“Contra-indicações”). 
“Atenção: este é um medicamento novo e, embora 
as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis para comercialização, efeitos indesejáveis e não conhecidos 
podem ocorrer. Neste caso, informe seu médico.” 
Superdose: 
Resultados de toxicidade aguda não indicaram qualquer risco de intoxicação aguda após uma única aplicação tópica de 
uma superdose (aplicação em área extensa sob condições favoráveis de absorção) ou mesmo após ingestão oral 
inadvertida. 
Armazenagem: 
O medicamento deve ser mantido em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C). 
Lote, data de fabricação e validade: vide cartucho. 
MS - 1.7056.0089 
Farm. Resp.: Dra. Dirce Eiko Mimura 
CRF-SP n° 16.532 
Fabricado por: 
Intendis Manufacturing S.p.A. 
Segrate - Itália 
Importado por: 
Bayer S.A. 
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Anexo 12 -  Trabalhos apresentados 

2014 

 American Academy of Dermatology 72 – Annual meeting Denver – CO – 

apresentação oral 
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 23 European Academy of Dermatology and Venereology Congress - 

Amsterdam 
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 24 Jornada do Conhecimento do Grupo Fleury – 2013/2014 

 Prêmio melhor trabalho derivado de projeto de pesquisa 
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 American Academy of Dermatology 73 – Annual meeting San Francisco – 

CA – apresentação oral 
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 Apresentação de pôster no 23 World Congress of Dermatology – Vancouver 

2015 
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 Trabalho aprovado a ser apresentado no 24 European Academy of 

Dermatology and Venereology Congress – Copenhagen outubro - 2015 
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