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INTRODUÇÃO
A conduta terapêutica inicial na acne vulgar deve levar em 

conta a gravidade clínica do tipo de lesão, ou seja, se há predomí-
nio de lesões inflamatórias ou comedonianas. A classificação da 
acne vulgar quanto à gravidade das lesões em leve (comedoniana 
ou papulo-pustulosa), moderada (papulo-pustulosa ou nodular) 
e grave (nódulo-cística ou conglobata) mostra-se útil na determi-
nação da terapêutica a ser escolhida e foi adotada nos algoritmos 
terapêuticos de consensos internacionais mais recentes.1-5

Muitas terapias amplamente praticadas na dermatologia clí-
nica carecem de respaldo em estudos de melhor nível de evi-
dência científica. O Instituto de Medicina dos Estados Unidos 
coloca pesquisas comparativas de eficácia no tratamento da 
acne entre as 100 prioridades científicas da área naquele país.6

OBJETIVO
O objetivo desta revisão narrativa é apresentar o que há de 

mais recente em termos de evidências científicas de boa qua-
lidade no tratamento tópico e sistêmico da acne vulgar. São 
enfatizadas as informações de revisões sistemáticas e de en-
saios clínicos com bom desenho metodológico, controlados e 
randomizados.

MÉTODOS
Foi realizada busca sistematizada nas principais bases de 

dados por estudos relacionados ao tratamento da acne no pe-
ríodo compreendido entre os anos de 2001 e 2011, utilizando 
descritores em saúde ou termos relacionados ao assunto em 
questão (Tabela 1).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Terapêutica tópica da acne vulgar

As drogas de utilização tópica mostram-se efetivas na prática 
clínica para o tratamento da acne leve em monoterapia (exceto 
os antibióticos) ou em associações entre si e/ou com medica-
ções sistêmicas. Há várias opções terapêuticas tópicas disponí-
veis para a acne, com diferentes modos de ação. Embora sejam 

mais efetivas do que placebo na acne leve, ainda não há uma 
única estratégia terapêutica tópica inicial e de manutenção bem 
validada por evidências científicas consistentes.3-6

Peróxido de benzoila (PB)
O peróxido de benzoila (PB) é usado nas formas moderadas 

e graves de acne de forma isolada ou, preferencialmente, em 
combinações fixas ou sequenciais com retinoides tópicos, áci-
do azelaico, antibióticos tópicos ou antibióticos sistêmicos.1,2,5 
Utiliza-se, ainda, em mulheres com acne moderada a grave que 
estão em tratamento hormonal sistêmico antiandrogênico.5 
Pode também ser administrado em monoterapia na conduta 
inicial diante da acne leve papulo-pustulosa. Essa estratégia 
para casos leves com predomínio de pápulas e pústulas aparece 
preferencialmente recomendada nos consensos mais atuais bri-
tânicos e germânicos. O embasamento para a recomendação 
está no menor custo e no histórico mais longo em relação aos 
registros de segurança e eficácia do PB quando comparado 
aos retinoides tópicos.2,5-8 

O PB é droga de venda livre. A atividade antimicrobia-
na com redução da colonização dos folículos pilosos pelo 
Propionibacterium acnes constitui seu principal mecanismo de 
ação, embora também atue de forma discreta na redução da 
inflamação e da hiperqueratinização folicular.5,6 Ao contrário 
da antibioticoterapia a longo prazo, o uso do PB não induz 
resistência bacteriana.1,5 

A monoterapia com PB funciona tão bem quanto a associa-
ção do PB a antibióticos tópicos ou orais.9 Seidler e Kimball, 
em 2010, realizaram uma metanálise com o intuito de compa-
rar a eficácia do PB associado a ácido salicílico ou à clindami-
cina com clindamicina tópica isolada e com PB isolado. Os re-
sultados mostraram uma discreta maior eficácia das associações 
de PB em relação à droga isolada, uma diferença significante, 
porém, pouco provável de ser clinicamente importante.10 

Concentrações menores do PB são recomendadas, pois pro-
duzem menor irritação local, principal efeito adverso da medi-
cação. Em uma revisão sistemática (RS), Fakhouri e cols., em 
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2009, concluíram que a eficácia é similar nas concentrações de 
2,5%, 5% e 10% e pode ser aumentada com o acréscimo de vi-
tamina E e de aminas terciárias à formulação, assim como pela 
associação aos retinoides tópicos. Segundo os autores, novos 
mecanismos de liberação da droga aumentam a tolerabilidade 
sem diminuir a eficácia.8,11

Retinoides tópicos
Os retinoides são derivados da vitamina A que previnem 

a formação dos comedões por meio da normalização da des-
camação do epitélio folicular. Também apresentam alguma 
ação anti-inflamatória. Os retinoides estão contraindicados 
em gestantes, e as mulheres em idade fértil devem utilizar 
métodos contraceptivos eficazes concomitantemente ao tra-
tamento com essas drogas. Os principais retinoides utilizados 
topicamente no tratamento da acne são: tretinoína, adapaleno 
e tazaroteno; o último não disponível atualmente no Brasil.6,12 
Os retinoides tópicos são indicados como monoterapia na 
acne leve (comedoniana e pápulo-pustulosa) e no tratamen-
to de manutenção após o controle da doença. Nas formas  
moderadas e graves, são utilizados em combinações fixas ou 
sequenciais com PB, ácido azelaico e/ou antibióticos tópicos 
ou sistêmicos. Também estão recomendados para mulheres 
com acne moderada e grave que estão em tratamento hormo-
nal sistêmico antiandrogênico.5

Há vários ensaios clínicos randomizados e controlados 
(ECRCs) que comparam os retinoides tópicos com placebo e 
demonstram a eficácia e a tolerabilidade, mas ainda são neces-
sários mais estudos que comparem os retinoides tópicos entre si 
e com outras drogas do arsenal terapêutico da acne.6 No geral, 
todos os retinoides tópicos são efetivos em reduzir o número de 
comedões e lesões inflamatórias numa ordem de 40% a 70%. 
Dados de ECRCs sugerem que os retinoides tópicos em con-
centrações mais altas têm uma eficácia melhor, mas com risco 
de maior irritação. O adapaleno parece ter menor potencial ir-
ritativo e melhor tolerância quando comparado a tretinoína e 
ao tazaroteno, e o tazaroteno parece mais eficaz.12

Cunliffe e cols., em 1998, numa metanálise de cinco ECRCs, 
multicêntricos e com cegamento do investigador, compararam 
a eficácia do adapaleno a 0,1% gel com a tretinoína a 0,05% 
gel e demonstrou que o adapaleno produz resposta terapêutica 
melhor e com menor ocorrência de irritação da pele.13

Uma RS investigou se o uso dos retinoides tópicos pode 
causar piora temporária paradoxal das lesões no início do trata-
mento, um dogma até então muito difundido entre os derma-
tologistas norte-americanos. Os autores analisaram oito estudos 
que não encontraram evidência da piora e apenas um estudo 
sugeriu discreta deterioração do quadro clínico da acne preco-
cemente ao longo do tratamento. Os autores confirmam que os 
retinoides tópicos causam irritação da pele, mas que há desen-
volvimento de boa tolerância ao tratamento ao longo dos dois 
a três primeiros meses de tratamento.11,14,15 

Antibióticos tópicos
Os antibióticos tópicos mais comumente utilizados no 

tratamento da acne são a clindamicina e a eritromicina. 
Melhoram a acne devido à supressão da proliferação da bacté-
ria Propionibacterium acnes nos folículos pilosos afetados, com 
redução da inflamação local.6,12 A monoterapia tópica  
com antibióticos na acne é contraindicada, devido à possi-
bilidade de indução de resistência bacteriana, a qual se rela-
ciona a piores respostas terapêuticas e ao relativamente lento 
início de ação quando comparada a outros esquemas antimi-
crobianos utilizados na terapêutica da acne.1,4,9,12 Simonart e 
Draimax, em 2008, numa RS, analisaram ECRCs de inter-
venções terapêuticas para a acne e concluíram que há uma 
diminuição gradual de eficácia da eritromicina ao longo dos 
últimos anos, o que provavelmente se relaciona ao surgimen-
to de cepas resistentes de Propionibacterium acnes.16 A terapia 
com antibióticos tópicos é recomendada na acne leve ou mo-
derada e sempre em associação com retinoides tópicos, PB ou 
ácido azelaico. Prestam-se, ainda, ao uso combinado com o 
tratamento sistêmico hormonal antiandrogênico na acne mo-
derada das mulheres.5

Eritema, descamação, ressecamento e ardor podem surgir 
durante o tratamento com os antibióticos tópicos.3 Entre as 
principais contraindicações e limitações ao uso estão a gestação 
e a amamentação para a clindamicina tópica e o risco de he-
patoxicidade para a eritromicina quando aplicada a áreas mais 
extensas da pele em pacientes com função hepática anormal.5

Outras terapias tópicas
O ácido salicílico é utilizado há muitos anos no tratamen-

to da acne e compõe várias preparações farmacêuticas tópicas 

Base de dados Estratégia de busca
Resultados  

iniciais

Estudos selecionados para citação na revisão

Revisões sistemáticas
Ensaios clínicos randomizados 

e controlados
PubMed “Acne Vulgaris” [Mesh] 2.915 17 (de 113) 6 (de 305)
Cochrane Library “Acne Vulgaris” [Mesh] 737 8 (de 21) 6 (de 705)
Lilacs mh: “acne vulgar” 271 0 (de 0) 0 (de 8)
Embase ‘acne vulgaris’/exp 2.064 9 (de 39) 6 (de 212)

Tabela 1. Busca sistematizada por evidências em tratamento da acne vulgar realizada em 5 de agosto de 2012
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disponíveis atualmente para venda sem prescrição. Possui ação 
esfoliativa, ceratolítica e comedolítica, mas não há evidências 
consistentes que corroborem o uso rotineiro em preferência a 
nenhum outro tratamento tópico. Quanto à eficácia, é inferior 
aos retinoides tópicos e somente está recomendado para pa-
cientes que eventualmente não tolerem a irritação decorrente 
da ação dos retinoides.4,6

Ainda há limitações quanto à qualidade de evidência cientí-
fica disponível em relação ao uso de certos agentes tópicos no 
manejo da acne, entre eles enxofre, resorcinol, sulfacetamida 
sódica, cloreto de alumínio e zinco.4,6 Com ação principalmen-
te comedolítica, antibacteriana e discreta atividade anti-infla-
matória, o ácido azelaico tem eficácia comprovada na acne. Os 
efeitos colaterais mais comuns são irritação local, com erite-
ma, prurido, ardência e leve descamação, os quais tendem a 
desaparecer após quatro semanas de tratamento.17-19 É possível 
indicá-lo nas mesmas formas clínicas de acne e condições de 
tratamento já citadas para os retinoides tópicos, com a diferen-
ça que o emprego do ácido azelaico em gestantes e lactantes não 
oferece riscos.5

Combinações de terapias tópicas
Há evidência a partir de ECRCs de que as associações de 

duas drogas tópicas com diferentes mecanismos de ação são 
mais eficazes na resolução da acne do que o uso isolado.20-22 As 
apresentações tópicas com a associação de dois agentes antiacne 
(exemplo: retinoide tópico ou PB + antibiótico tópico ou reti-
noide tópico + PB) estão recomendadas como primeira escolha 
no tratamento da acne papulosa ou papulo-pustulosa leve a 
moderada.1,5,20 As combinações de agentes tópicos aumentam 
a aderência ao tratamento devido à conveniência da posologia, 
especialmente no caso das apresentações de uso único diário, 
e ao início de ação mais rápido. Além disso, devido à maior 
eficácia quando comparadas à monoterapia tópica, também 
promovem maior melhora na qualidade de vida dos pacientes 
com acne vulgar leve a moderada.22-25

Terapêutica sistêmica da acne vulgar
O uso de medicações orais no tratamento da acne vulgar 

destina-se aos casos moderados a graves ou refratários à terapia 
tópica.6,11,13

Antibióticos orais
Os antibióticos orais estão entre os agentes de primeira es-

colha na acne grave e nos casos moderados com lesões infla-
matórias que acometem áreas extensas da pele, principalmente 
o tronco. Também podem ser empregados em casos de acne 
inflamatória leve a moderada que não respondem plenamente 
à terapia tópica. Atuam por meio da redução da colonização 
bacteriana e da inflamação nos folículos afetados.1,4,5,12 Apesar 
da efetividade na redução do número de lesões inflamatórias, 
nenhum antibiótico oral clareia a acne completamente.6

Antibióticos orais devem sempre ser associados aos retinoi-
des tópicos, PB, ácido azelaico e/ou medicações antiandrogê-
nicas, no caso das mulheres, devido à possibilidade de desen-
volvimento de resistência bacteriana. A questão torna-se mais 
importante quando se administram antibióticos orais por lon-
gos períodos e/ou em baixas doses, e é contraindicado o uso 
concomitante de antibiótico tópico e oral.1,5,26,27

Não há evidência conclusiva de que um antibiótico possa 
ser mais efetivo do que outro, inclusive entre as tetraciclinas de 
primeira e de segunda geração que compõem as opções prefe-
renciais de antibioticoterapia oral para a acne. A minociclina, 
no entanto, dentre as tetraciclinas, tem maior potencial de efei-
tos adversos e maior custo.9,28,29 A escolha do antibiótico oral 
deve basear-se na preferência do paciente, no padrão de efeitos 
adversos e no custo.6 

Contraceptivos orais e antiandrógenos
Os contraceptivos orais combinados (COCs) suprimem a 

atividade da glândula sebácea e reduzem a formação de andró-
genos ovarianos e adrenais. A terapia hormonal antiandrogêni-
ca com COCs deve ser usada precocemente em mulheres com 
acne moderada a grave.1,3,5 Há boas evidências, segundo uma RS 
Cochrane, de que COCs não diferem muito entre si quanto à 
eficácia na redução de lesões inflamatórias e não inflamatórias 
faciais. No entanto, não é ainda possível afirmar o quanto os 
COCs são efetivos no tratamento da acne se comparados a outras 
terapêuticas.30 Não há evidência da efetividade da espironolacto-
na no tratamento da acne, segundo RS Cochrane.31 Nenhuma 
das preparações comerciais com espironolactona atualmente 
disponíveis no Brasil e no mundo é aprovada para uso no trata-
mento da acne, o que também se verifica em relação à flutamida, 
droga proscrita no tratamento da acne em decorrência dos efeitos 
adversos, especialmente a insuficiência hepática aguda.4,5

Isotretinoína oral
Apenas a isotretinoína oral apresenta mecanismo de ação 

que atua sobre todos os mecanismos etiopatogênicos relacio-
nados à acne vulgar. É a medicação contra a acne mais efetiva 
disponível e promove a cura clínica em 85% dos casos. A iso-
tretinoína está indicada em casos graves, resistentes às demais 
terapias, e pacientes com tendência à formação de cicatrizes ou 
com importante impacto psicossocial.1,5 Ainda se fazem neces-
sárias evidências científicas consistentes acerca do uso precoce 
em casos moderados, principalmente devido aos efeitos adver-
sos graves relacionados à isotretinoína, entre eles, a teratogeni-
cidade, e o possível risco de surgimento de doença inflamatória 
intestinal, depressão e suicídio, até hoje não confirmados em 
estudos populacionais.32-37

Lasers, fontes de luz e terapia fotodinâmica
Há na literatura boa evidência de que vários tratamentos 

com fontes de luz podem melhorar a acne infamatória em curto 
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prazo, sendo que a terapia fotodinâmica apresenta resultados 
mais consistentes em comparação aos demais. No entanto, ain-
da não há evidência consistente quanto à resposta terapêutica a 
longo prazo e em relação às terapias convencionais da acne.38,39

Medicações alternativas e complementares (MACs):
Tratamentos alternativos com ervas, Aloe vera, piridoxina, 

ácidos derivados de frutas, óleo de melaleuca, acupuntura e 
moxabustão apresentam uso ainda limitado ao empirismo. São 
necessários mais estudos clínicos e bem conduzidos para que se 
definam adequadamente a eficácia e a segurança das terapêuti-
cas alternativas.6,40

CONCLUSÃO
Há um grande número de produtos comerciais disponíveis 

para o tratamento da acne e, entre eles, várias combinações de 
diferentes drogas. Sabe-se que não existem, até o momento, 
estudos comparativos suficientes para gerar evidência de boa 
qualidade em relação ao arsenal terapêutico da acne. Este fato 
parece ser o motivo de os consensos internacionais mostrarem 
algumas diferenças quanto às suas recomendações e de não 
apresentarem completo embasamento em evidências científicas 
consistentes. Restringem-se, em alguns aspectos da terapêutica 
da acne, à opinião de especialistas, muitos dos quais declaram 
conflitos de interesses potencialmente relevantes.
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RESUMO
Na terapêutica atual da acne vulgar, muitas opções amplamente praticadas carecem de respaldo em estudos de melhor 
nível de evidência científica. O objetivo desta revisão narrativa é apresentar o que há de mais recente no tratamento 
tópico e sistêmico da acne vulgar. São enfatizadas as informações de revisões sistemáticas e de ensaios clínicos com 
bom desenho metodológico, obtidas a partir de busca sistematizada nas principais bases de dados em medicina. Há 
importantes questões referentes à conduta clínica diante da acne que ainda requerem embasamento em evidências 
científicas consistentes, entre elas: a dose e a duração ideais do tratamento com antibióticos orais, sem que ocorra 
indução de resistência bacteriana, e a segurança da isotretinoína oral.


