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T
odo mundo sabe que a acne 
é uma doença dermatológica 
cujas causas são oleosidade ex-
cessiva, poros obstruídos, bac-

térias e inflamação. Na adolescência, 
essas características são potencializa-
das, mas a acne não é prerrogativa dos 
jovens. Segundo o American College 
of Dermatology, essa patologia pode se 
manifestar a qualquer tempo e, na idade 
adulta, ela tem sido mais comum do que 
no passado. Ainda não se sabe quais são 
os fatores para o aumento desse fenôme-
no, mas há evidências de que estresse e 
hábitos alimentares estejam envolvidos. 

O fato é que, só nos EUA, cerca de 50 
milhões de pessoas sofrem com o pro-
blema. Além do desconforto físico e psi-
cológico, a falta de informações corretas 
sobre o assunto pode levar a lesões per-
manentes. Segundo a dermatologista 
Ivonise Follador, do Hospital das Clí-
nicas da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), nos casos dessa doença, não 
existe milagres: “As pessoas precisam 
saber que a acne exige avaliação médica 
criteriosa e tratamento”. A especialista 
observa que soluções caseiras e o uso de 
determinados cosméticos podem até le-
var à piora do estado geral da pele. Veja a 
entrevista exclusiva para a VivaSaúde.  

Por que algumas pessoas ainda 
sofrem com a acne nessa idade? 
Ivonise: A acne vulgar é uma doença crônica 
genético-hormonal que costuma atingir 
cerca de 90% dos indivíduos entre 12 e 24 
anos de idade. Isso significa que ela pode se 
manifestar por quase uma década da vida 
de cada pessoa. A maioria dos jovens tem 
alguma forma da doença, que varia de um 
quadro leve (cravinhos ou comedões) até a 
acne grave. A solução pode ser espontânea ou 
exigirá tratamento, não sem deixar sequelas 
físicas e emocionais. Atualmente, ela tem 
persistido no adulto, e as estatísticas variam 
de acordo com o estudo e o lugar (a incidência 
é de 14% a 50%). Sabe-se, por exemplo, que 
países mais desenvolvidos têm maior número 
de pessoas com o problema, e os hábitos 
da vida moderna estão envolvidos, além de 
outros fatores ainda não bem esclarecidos.

Quem sofre mais com o problema?
Ivonise: Quando jovens, homens e mulheres 
sofrem da mesma forma. O grupo masculino 
apresenta formas mais graves. Na idade 
adulta, em razão de problemas hormonais, 
as mulheres serão as mais atingidas. Um 
exemplo clássico são os ovários policísticos. 
Há ainda casos de hipersensibilidade 
aos próprios hormônios, mesmo que os 
marcadores apresentem níveis normais.>>

A doença 
não tem cura, 

é verdade, 
mas pode ser 

controlada. 
O melhor 

tratamento 
prevê a atuação 
de uma equipe 
interdisciplinar 

formada por 
dermatologista, 

endocrinologista 
e nutricionista 
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Como impedir a acne

Quais são os ativos dos produtos?
Ivonise: O tratamento tópico começa com 
sabonetes antiacne, passa pelo protetor solar 
livre de óleo durante o dia (para evitar as 
manchas), e é indicado o uso de anti- 
-inflamatórios à noite: peróxido de benzoíla, 
associado ou logo após o uso dos derivados 
do ácido retinoico, que  atuarão em todas 
as lesões da acne. O tratamento oral é feito 
com antibióticos, geralmente derivados 
de tetraciclinas. Embora o tratamento 
medicamentoso deva ser considerado o 
mais importante, em alguns casos não há 
resposta. Daí, a indicação é isotretinoína oral.  

Muitas pessoas temem o uso desse 
medicamento. Há alternativas? 
Ivonise: A isotretinoína oral é um 
medicamento antigo, excelente, que resolve 
a maioria dos casos. Mas seu uso deve ser 
criterioso e ter supervisão médica mensal. 
Sabemos que toda medicação possui efeitos 
colaterais, na maioria das vezes contornáveis 
(lábios secos, pele seca, aumento do 
colesterol ou triglicerídeos). Pequena parcela 
dos pacientes pode apresentar efeitos 
menos frequentes (alteração das enzimas 
hepáticas, cefaleia, dor muscular, olho seco, 
unha encravada), e uma parte menor ainda 
tem efeitos raros como reações alérgicas, 
piora da acne, e relatos de depressão. Esses 
efeitos mais graves são muito raros. E o 
medicamento é a melhor opção para os casos 
graves e resistentes. Entretanto, repito, não se 
pode banalizar: a dose deve ser adequada; o 
tempo, correto; os exames, mensais. 

E para aquela vontade de cutucar 
uma espinha indesejável? Qual a 
estratégia a ser adotada?
Ivonise: A estratégia é pensar que mexer 
influencia a cicatriz, e essa é muito mais 
difícil de tratar. Meu conselho é não mexer. 
O uso de secativo é admissível, mas ele deve 
ser indicado por um médico. Para quem 
tem acne, a automedicação ou o uso de 
cosméticos não é uma boa opção. A acne 
é uma doença, e deve ser tratada por um 
dermatologista, mesmo nos casos leves!

Os estudos 
dos últimos 

anos mostram 
uma relação de 

agravamento 
da acne com o 

consumo abusivo 
de leite, queijo

e manteiga

a limpeza deve ser feita duas vezes ao dia. exagerar no ritual pode ter 
efeito rebote: aumenta a oleosidade, a irritação e ainda pode levar a 
novas lesões. Use produtos indicados pelo seu dermatologista.

l Utilize um sabonete adequado para o seu tipo de pele. Lave suavemente, 
sem esfregar muito. Isso ajuda a remover o excesso de oleosidade. 
l Aplique o tônico próprio para seu tipo de pele como complemento da 
higienização. Pode ser em spray ou com uso de um algodão. 
l Aplique o filtro solar livre de óleo de dia para evitar manchas na pele.
l À noite, use o produto sugerido pelo seu dermatologista. Em geral é um 
anti-inflamatório, e deve ser aplicado em todo o rosto. 
l Nunca durma com maquiagem. Retire-a completamente com produto 
apropriado e depois lave o rosto todo com o seu sabonete.

Ritual de limpeza para a pele lisinha
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Poderia explicar melhor 
o papel dos hormônios?
Ivonise: Mulheres com acne devem se 
submeter a uma avaliação hormonal. E um 
bom especialista deverá investigar se sua 
paciente menstrua regularmente, se faz uso 
de contraceptivo e qual é o tipo adotado. Ele 
ainda precisa indagar se houve mudança 
ou suspensão desse uso, se a mulher tem 
filhos ou se é infértil. Outras observações 
importantes são o peso e a presença de 
aumento de pelos (hirsutismo), seborreia 
e queda de cabelos. Munido de todos 
esses dados, o médico terá elementos para 
suspeitar de uma doença hormonal.

Qual é a influência da dieta? 
Ivonise: Os estudos mostram uma relação 
de agravamento da acne com o consumo de 
leite e derivados, além de alimentos ricos em 
açúcar. O chocolate geralmente contém esses 
ingredientes e, portanto, é um estimulante. 
O abuso de laticínios (queijo e manteiga) e 
cereais ricos em açúcar também. Quem 
tem acne poderá ter uma resposta positiva 
com a abstenção desses alimentos.

Quais são os tratamentos eficazes 
após os 30 anos de idade? 
Ivonise: . O tratamento será tópico, oral e 
prevê medidas complementares: peelings, 
extração de comedões e laser.


