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A acne é uma doença que se manifesta em vários graus de intensidade e, tendo a 
face como o local de manifestação mais comum, fere o anseio estético básico do ser 
humano de ter a pele do rosto lisa, livre de manchas ou cicatrizes e sem acne. 
Caracterizada por alteração fisiopatológica, a acne pode gerar problemas paralelos, 
tais como: depressão, redução de auto-estima e, por vezes, até a discriminação 
social. A acne atinge a vida social da pessoa de forma profunda, pois surge 
justamente na fase da adolescência e da juventude, na qual se estabelecem o 
amadurecimento das relações sociais, das emoções e da dimensão psicológica da 
pessoa. Este estudo de caráter exploratório e descritivo foi desenvolvido com a 
finalidade de verificar a incidência da acne na amostra selecionada. Os dados foram 
coletados através de um questionário com perguntas fechadas que, mediante 
consentimento livre e esclarecido, conforme preceitua a Resolução n° 196/96, do 
Conselho Nacional de Saúde, complementada pela Resolução n° 303/2000, foi 
respondido por 50 alunos da educação básica, da faixa etária de 18 a 25 anos, 
vinculados à modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Nos resultados 
obtidos foram registrados três mitos, relacionados à alimentação, à prática da 
masturbação e ao estado emocional. A incidência dos mitos foi manifestada com o 
percentual de 78% para questões relacionadas com o tratamento, 56% com a 
alimentação, 22% com a prática da masturbação e 24% sobre o estado emocional. 
Quanto a atitudes dos participantes da pesquisa com acne, 76% tem o hábito de 
espremer cravos e espinhas e 22% utilizam medicamentos caseiros no tratamento 
da acne. 
 

 

Palavras-chave: Acne, mitos, verdades, atitudes, jovens. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo dados do IBGE, cerca de 18 milhões de jovens brasileiros entre 13 e 

18 anos sofrem de problemas com acne (IBGE, 2009). O Ministério da Saúde 

divulga que 80% dos jovens entre 15 a 25 anos e 30% da população adulta sofrem 
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com acne (BRASIL, 2010). A incidência inicial é maior na puberdade3, pois, nesta 

fase as glândulas sebáceas aumentam de tamanho e, consequentemente, há a 

produção de sebo em maior quantidade que, associada à obstrução dos poros, 

favorece o surgimento de cravos e espinhas. De acordo com Sinclair e Jordaan 

(2005), os principais fatores etiopatogênicos da acne são: 1) produção de 

andrógenos pelo corpo, 2) produção excessiva de sebo, 3) alteração na 

descamação do epitélio do ducto da glândula sebácea, 4) proliferação do 

Propionibacterium acnes, 5) respostas inflamatórias e imunológicas do indivíduo. 

É na puberdade e na adolescência que se inicia a produção da testosterona, 

hormônio sexual masculino, presente em ambos os sexos, sendo que em meninas é 

em menor quantidade. A testosterona tem um papel importante nas transformações 

físicas e emocionais que ocorrem nessa fase do ciclo vital. Nos meninos, a 

testosterona é responsável pelo aparecimento de pêlos na região pubiana, nas 

axilas, na face (barba), no tórax e membros inferiores e superiores; além de 

determinar o engrossamento da voz, o despertar do interesse sexual e da 

agressividade viril, bem como, o ganho da massa muscular, entre outras mudanças. 

Na pele acnéica, a testosterona é transformada em dihidrostestosterona que, 

mais potente, produz uma resposta exacerbada das glândulas sebáceas, 

provocando um desequilíbrio na produção de gordura e o tamponamento dos canais 

pilossebáceos4. Tal condição dermatológica associada ao material acumulado 

favorece a formação dos comedões que caracterizam a acne. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica a acne como uma doença, 

por isso, o tratamento deve ser precoce e bem orientado. Caracterizada por 

alteração fisiopatológica, a acne pode gerar vários problemas ao portador, tais 

como: depressão, redução de auto-estima e, por vezes, até a discriminação. A acne 

atinge a vida social da pessoa de forma profunda, pois surge justamente na fase da 

adolescência e da juventude, na qual se estabelece o amadurecimento das relações 

sociais, das emoções e da dimensão psicológica da pessoa. 

Neste artigo, a autora na condição de mãe e professora de adolescentes e 

jovens, relata o resultado do seu estudo motivado pela vivência com a problemática 

da acne, em casa e na sala de aula, mediante constantes indagações sobre o 

assunto. Nos conteúdos curriculares, este assunto é inserido de forma superficial, 
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dentro dos temas estruturantes dos sistemas biológicos. Em Ciências Biológicas, o 

professor se depara, frequentemente, com livros didáticos que tratam certos 

conteúdos de forma resumida e conhecimento científico simplificado. A autora 

destaca que, entre os profissionais de saúde, há preocupação tanto quanto ao 

tratamento da doença quanto a suas consequências psicossociais; visto que, a acne 

poderá deixar não somente cicatrizes na pele quanto cicatrizes psicológicas, sendo 

estas as mais graves. Conforme Antonio (2001, p. 99) escreve, “na prática 

dermatológica temos observado numerosos problemas dessa ordem, com 

repercussões negativas tanto na personalidade como no comportamento da pessoa 

afetada.” 

A relevância do presente estudo teve por base o fato de que a acne atinge, 

em sua maioria, os adolescentes e jovens que frequentam o ambiente escolar, 

causando alterações psicológicas que compromete tanto o seu convívio social como 

o seu desenvolvimento cognitivo. Portanto, neste artigo é destacada a importância 

de tratar o tema acne com rigor científico no ambiente escolar, visto que ainda 

persiste um alto índice de mitos e equívocos em relação a cravos e espinhas. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 IDENTIFICANDO A ACNE 

 

 

A palavra acne vem do grego e quer dizer “eflorescência”, “ponto de 

elevação”. 

De acordo com Perricone (2003, p. 25), a acne é uma doença deformante e 

dolorosa, que pode ocorrer em homens e mulheres de praticamente qualquer idade 

e tipo de pele. Leonardi (2004) descreve a acne como uma doença do folículo 

pilossebáceo, onde participam os fatores genéticos, relacionados com a 

hiperqueratinização folicular, a presença da bactéria Propionibacterium acnes e o 

aumento da produção sebácea, influenciados por fatores hormonais. 

Para Baldi et al. (2002, p. 195): 



 

 

A acne vulgar ou acne juvenil é uma dermatose muito 
freqüente, de caráter multifatorial, que afeta o folículo 
pilossebáceo e atinge principalmente as zonas da pele com 
maior densidade de glândula sebácea como a face e parte 
superior do tronco. As lesões surgem na puberdade, são 
polimórficas e incluem comedões, pápulas, nódulos, cistos e 
cicatrizes, predominando umas ou outras dependendo do tipo e 
da intensidade da acne. Algumas lesões atingem caráter tão 
intenso, que chegam a causar problemas emocionais, 
necessitando de sensibilidade do médico para amenizar o 
problema. 

 

 

2.1.1 – O Aparecimento 

 

 

De acordo com Sampaio (2003) tudo começa com o excesso de oleosidade, 

na adolescência, levando a um aumento de secreção das glândulas sebáceas. A 

acne não aparece antes da puberdade porque o organismo humano ainda não 

produz a testosterona. Este hormônio se divide numa substância chamada 

diidrotestosterona, que estimula a glândula sebácea a produzir mais sebo. Dentro 

das paredes do folículo o sebo inicia o processo de retenção hiperqueratinosa, ou 

esfoliação insuficiente onde formam uma massa pegajosa, ambiente propício para a 

multiplicação de bactéria principalmente a Propionibacterium acnes, criando uma 

inflamação dentro do folículo e no entorno da pele. 

Segundo Perricone (2003, p.7), a retenção hiperqueratinosa “significa 

simplesmente que o poro está retendo um excesso de células do estrato córneo, 

tornando-se obstruído.” 

A acne vulgar pode ocorrer no período da adolescência e se estender até a 

terceira década de vida, com um pico de maior incidência entre os 14 aos 17 anos, 

no sexo feminino e dos 16 aos 19 no sexo masculino. Perricone (2003, p.7) ainda 

esclarece: 

Quando o comedão é formado inicialmente sob a epiderme, é 
tão pequeno que não pode ser visto a olho nu. Nesse ponto, tal 
lesão é designada microcomedão. Quando aumenta, parece 
um carocinho branco logo abaixo da superfície da pele. Se 
deslizar de leve o dedo na pele, você muitas vezes pode sentir 
essas lesões como pequenos caroços duros. Quando 
aumentam, tornam-se comedões. Esses pequenos caroços 
depois se transformam em lesões maiores - as espinhas. 



 

 

 

 

2.1.2 – A Classificação 

 

 

Conforme Baldi et al. (2002, p. 195) defendem, a acne é classificada como 

não inflamatória quando apresenta somente comedões, sem sinais inflamatórios e 

acne inflamatória, que de acordo com o número, intensidade e características das 

lesões, se caracterizam como cravos. 

a) Acne não inflamatória ou Acne Grau I 

É a forma mais simples e de manifestações discretas. Predominam os 

microcomedões (comedão fechado) também conhecidos como “cravos brancos”. A 

outra lesão é o comedão aberto ou “cravo preto”. Segundo Perricone (2003, p. 8), o 

óleo e o folículo ainda aberto oxidada pelo ar e adquire um tom marrom ou preto. Os 

cravos pretos também contêm um pigmento chamado melanina. 

b) Acne Inflamatória ou Acne Grau II 

Apresenta comedões abertos, pápulas, um caroço pequeno, róseo, com ou 

sem eritema e pústulas. É profusa e de duração prolongada, acompanhada de 

cicatrizes. A seborréia está sempre presente. É sensível ao toque. 

c) Acne Grau III 

Apresenta comedões abertos, pápulas, pústulas e seborréia. Possui duração 

prolongada e é resistente à terapêutica habitual. 

d) Acne Grau IV 

É uma forma mais grave de acne do que o quadro anterior. Além do quadro 

característico do grau III, associam-se nódulos purulentos e, em grande número, 

surgem abscessos e fístulas que drenam pus. Há canais entre os abscessos, 

formando-se bridas e lesões queloidianas. É mais freqüente em homens e se 

estende para parte superior do tronco, podendo chegar até a região glútea. 

e) Acne fulminante ou Acne Grau V – É a acne com a presença de cistos, 

lesões com pus, inflamadas, que se estende fundo na pele. Ocorre quando vários 

nódulos se fundem, gerando uma lesão gigante. (PERRICONE, 2003, pág.8). 

Perricone (2003) discorda da classificação descrita acima, no sentido de que 

a acne grau I não seja inflamatória. O autor afirma apenas que o processo 

inflamatório não é visível, mas, que se não for tratada, virá a se tornar visível, na 



 

 

forma de uma retenção hiperqueratinosa, ainda pequena demais para ser captada 

pelo microscópio. 

 

 

2.1.3 – A Etiopatogenia 

 

 

A origem e o desenvolvimento da acne dependem basicamente de quatro 

fatores: hiperqueratinização folicular, aumento da produção sebácea, colonização 

bacteriana, resposta imunológica e inflamatória. 

Segundo (ANTONIO, 2001, p. 99) “Conhecer a causa é o que pode ajudá-lo a 

solucionar o problema”. 

A hiperqueratinização folicular consiste no principal mecanismo de 

formação dos comedões, que podem ser abertos (“cravos pretos”) ou fechados 

(“cravos brancos”) O comedão é o produto de ceratinização anormal associada ao 

sebo, massa que fica no interior do canal pilossebáceo, acompanhando seu formato. 

Em sua fase inicial é mais palpável do que visível, discreto ponto branco (comedão 

fechado). O engrossamento do comedão, que se torna então mais visível pelo 

escurecimento de sua porção exposta, em decorrência da oxidação da gordura e da 

ceratina, acrescida da deposição do pigmento melânico (comedão aberto), causa 

dilatação do conduto pilossebáceo. Este distúrbio, que parece obedecer a uma 

influência genética ou um defeito congênito.  

Aumento da secreção sebácea. Admite-se que as glândulas sebáceas das 

pessoas portadoras de acne apresentam níveis de secreção maior do que as dos 

indivíduos não portadores, e que sua atividade varia proporcionalmente à severidade 

do quadro clínico. Nas áreas acnéicas as características do folículo pilossebáceo 

consistem na glândula sebácea hipertrofiada e no pêlo atrofiado. 

Conseqüentemente, a oleosidade é eliminada, distribuindo-se uniformemente em 

fina camada sobre a pele, o que lhe confere aspecto brilhante. 

A hipersecreção sebácea ocorre por aumento na produção de andrógenos, 

aumento da disponibilidade de andrógenos livres ou diminuição da globulina 

carreadora dos hormônios sexuais ou aumento da resposta da glândula sebácea. 



 

 

O sebo é uma mistura de lipídios. Alterações na sua composição e/ou 

quantidade induzem a hiperqueratinização folicular e favorecem a proliferação 

bacteriana, desencadeando a doença. 

A colonização bacteriana ocorre principalmente por microrganismos 

isolados da pele e dos folículos de indivíduos com acne são: Propionibacterium 

acnes, Staphylococcus epidermidis e Malassezia furfur. Na adolescência, se inicia a 

produção de sebo e ocorre significante aumento na quantidade de P. acnes na pele. 

Este produz enzimas capazes de hidrolisar triglicérides do sebo, originando ácidos 

graxos livres que são formadores de comedões. 

A resposta imunológica e inflamatória, talvez esta seja, para a pessoa 

portadora de acne, a reação mais importante pela aparência e pelo desconforto que 

lhe ocasiona. A inflamação não é provocada tão somente pela presença de bactérias 

na lesão, mas também por diversos mediadores biologicamente ativos e que se 

difundem pelos folículos pilossebáceos. 

Concluiu-se que a patogenia da acne depende de alguns ou de todos os 

fatores já relacionados, cuja combinação dá origem aos diferentes fases e tipos de 

lesões, conforme apresentado no Quadro 1 abaixo. 

 

Fases Quadro Evolutivo da Acne 

1 Folículo pilossebáceo (característico da pele acnéica) + Andrógenos = Hipersecreção 
sebácea ↔ PELE OLEOSA 

2 Pele oleosa + Influência genética = Hiperqueratinização com obstrução do conduto 
pilossebáceo ↔ COMEDÕES (abertos ou fechados) 

3 Comedões + Flora bacteriana (P. acnes) = Liberação de substâncias irritantes + Respostas 
imunológicas → Pápulas inflamatórias, pústulas, cistos e abscessos 

4 Rompimento das lesões ↔ fístulas + Reparação dos processos destrutivos = CICATRIZES 

QUADRO 1 – SEQUÊNCIA ETIOPATOGÊNCIA DAS LESÕES DA ACNE VULGAR OU JUVENIL. 
FONTE: Antonio (2001). 

 

 

2.1.4 O Tratamento 

 

 

De acordo com diretrizes clínicas e terapêuticas do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2010), o tratamento da acne tem por finalidade a “possibilidade de evitar 

tanto lesões cutâneas permanentes quanto o aparecimento ou agravamento de 

transtornos psicológicos, oriundos do abalo à auto-estima ocasionado pelas lesões”. 



 

 

A escolha do tratamento para acne compreende uma série de opções que 

irão variar de acordo com a gravidade do quadro. Essas opções incluem o uso de 

substâncias de limpeza de pele, retinóides e fármacos antibacterianos tópicos para 

os casos mais leves até o uso de antibióticos sistêmicos, terapias hormonais e o uso 

da isotretinoína para casos mais graves e resistentes. Nenhum outro tratamento leva 

à cura das lesões em porcentagem tão alta de resposta como a isotretinoína e seu 

uso acabou consagrado. 

A resposta terapêutica ao uso da isotretinoína, geralmente, não ocorre antes 

de 1 a 2 meses do início do tratamento. Da mesma forma, os benefícios terapêuticos 

permanecem por alguns meses após o término da terapia. As pústulas tendem a 

melhorar antes das pápulas e nódulos, e as lesões de face tendem a responder mais 

rapidamente que as de tronco. 

O uso da isotretinoína pode resultar em alteração do perfil lipídico como 

efeito colateral do tratamento. Estudo de corte populacional recente mostrou que a 

elevação de triglicerídeos ocorreu em 45% dos pacientes durante o tratamento, 

enquanto que aumento de colesterol total foi encontrado em 30% deles. Geralmente 

estas elevações são leves e não determinam a interrupção do tratamento. 

Havendo a alteração do perfil lipídico, esses casos devem ser seguidos do 

ponto de vista clínico e laboratorial a cada 3 meses, acompanhados de orientação 

dietética com redução do consumo de açúcares simples e bebida alcoólica para 

redução de triglicerídeos e redução no consumo de alimentos ricos em gordura 

saturada para controle do colesterol. A incidência de elevação nos níveis de 

transaminases hepáticas é relativamente baixa (11%) e a maioria das elevações são 

leves (91%). Os pacientes com maior risco de hepatotoxicidade, devido ao consumo 

de álcool, antecedente de hepatopatia e terapia medicamentosa concomitante 

devem ser acompanhados (29,33). 

A associação de depressão/suicídio e o tratamento com isotretinoína foram 

descritos em vários relatos de casos (34). No entanto, pequenos ensaios clínicos 

não confirmaram esta associação (35,36) e uma revisão sistemática sobre o tema 

concluiu que as informações disponíveis atualmente são insuficientes para 

estabelecer uma relação causal entre o medicamento e risco de depressão e 

suicídio (37). Sugere-se manter-se atento sobre a possibilidade do surgimento 

destes sintomas nos pacientes em tratamento. 



 

 

Devido aos possíveis efeitos adversos do fármaco, a relação entre o risco e 

o benefício deve ser avaliada nos pacientes com predisposição a desenvolver 

alterações nos seguintes órgãos ou sistemas: 

 Sistema nervoso central: fadiga, cefaléia, pseudotumor cerebral 

(hipertensão intracraniana), alterações visuais; 

 Pele e mucosas: ressecamento de pele e mucosas (xerose, 

conjuntivite, queilite, uretrite) e fotossensibilidade. Os efeitos mucocutâneos são os 

mais comuns relacionados à terapia e podem ocorrer em até 100% dos pacientes. 

 Trato gastrointestinal: boca seca, náuseas, vômitos, dor abdominal, 

doença inflamatória intestinal e sangramento intestinal; 

 Trato geniturinário: proteinúria, hematúria e perda de função renal; 

 Sistema musculoesquelético: artralgia, dor muscular e hiperostose; 

 Olhos: conjuntivite, opacidade corneana, fotofobia, intolerância a lentes 

de contato e diminuição da visão noturna; 

 Sistema hematopoiético: anemia, leucopenia, trombocitopenia e 

trombocitose; 

 Possibilidade de interações medicamentosas em usuários de: 

carbamazepina (diminuição de seu nível sérico); tetraciclina e minociclina (aumento 

da incidência de pseudotumor cerebral e papiledema); vitamina A (potencialização 

dos efeitos tóxicos da isotretinoína); álcool (reação semelhante à do dissulfiram, com 

náuseas, cefaléia, hipotensão e síncope). O controle das enzimas hepáticas 

(TGO/AST, TGP/ALT), colesterol total e frações, triglicerídios. Dosar antes do início 

do tratamento e repetir após 30 dias e a cada 3 meses de tratamento. O teste de 

gravidez deve ser repetido 1 vez por mês durante todo o tratamento. 

É obrigatória a cientificação do paciente, ou de seu responsável legal, dos 

potenciais riscos e efeitos colaterais relacionados ao uso dos medicamentos 

preconizados neste Protocolo, o que deverá ser formalizado por meio da assinatura 

de Termo de Esclarecimento e Responsabilidade. 

O tempo de tratamento é definido pelo peso do paciente e dose diária do 

medicamento. Em geral dura de seis a nove meses. Após o término o medicamento 

permanece no organismo por 60 dias, período em que deve ser mantida obrigatória 

anticoncepção. Após 60 dias, não é necessário monitorização laboratorial. 

 

 



 

 

2.2 LIDANDO COM MITOS, VERDADES E ATITUDES 

 

 

Sendo a acne uma doença que se manifesta em vários graus de intensidade 

e tendo a face como o local de manifestação mais comum, trata-se de uma doença 

que fere o desejo estético básico do ser humano que é ter a pele do rosto lisa, livre 

de manchas ou cicatrizes e sem acne, é claro. 

Conforme Antonio relata (2001, p.99), a acne afeta a formação psicológica e 

a conduta do adolescente, dependendo da localização, dos aspectos clínicos e da 

evolução das lesões. Por isso, é importante valorizar as queixas dos adolescentes e 

jovens em relação a esta doença e orientá-los no sentido de buscar o tratamento 

imediato ao diagnóstico da doença, para evitar cicatrizes físicas e psicossociais. 

Cotidianamente, é grande a quantidade de informações e propagandas de 

produtos que prometem uma pele livre de cravos e espinhas. Nesse universo, a 

pessoa acometida pela acne sente-se pouco confiante na adoção de hábitos e 

atitudes de vida que favoreçam uma pele saudável, frente à dificuldade de discernir 

entre mitos e verdades. Desse modo, a escola tem o compromisso social e 

educativo de nortear o posicionamento crítico do aluno, frente a questões do seu 

dia-a-dia de vida, favorecendo o desenvolvimento de atitudes dirigidas para o 

autocuidado, tendo como base sólida o conhecimento científico. 

Neste projeto, o posicionamento crítico desejado não será restrito a 

adolescentes e jovens acometidos por acne. O projeto envolverá todos os alunos da 

educação básica com ou sem acne, no sentido de romper preconceitos e atitudes de 

rejeição aqueles que sofrem com o mal da acne. 

Para efeito de intervenção pedagógica, é importante conhecer as dúvidas 

mais freqüentes entre as pessoas acometidas por acne e as orientações corretas a 

serem trabalhadas de forma crítica paralela aos conteúdos relacionados a questões 

de saúde na educação básica, tais como: 

1) É errado espremer espinhas? 

Resposta – Sim. O hábito de espremer espinhas aumenta o risco de 

cicatrizes indesejáveis, aumenta o potencial de risco da contaminação sistêmica e 

favorece o surgimento de maiores abscessos localizados. É preciso enfrentar, de 

forma contrária, a própria vontade e a vontade das pessoas do círculo de convívio 

familiar e social em querer espremer as espinhas como um ato de limpeza, utilizando 



 

 

materiais contaminados ou substâncias que agridem a pele ou agravam as lesões 

acnéicas. 

2) A acne é contagiosa? 

Resposta – Não. A acne não é doença infectocontagiosa; portanto, não 

passa de pessoa para pessoa e não é transmitida pelo ar ou objetos infectados. Ao 

tocar na pele da pessoa com acne, a acne não será transmitida para a outra pessoa. 

3) O uso de produtos de limpeza da pele, cremes e pomadas é segurança 

absoluta para uma pele livre de acne? 

Resposta – Não. O uso de cremes ou pomadas, de cosméticos pastosos,  

de corticosteróides fluorados ou de sabonetes em excesso no rosto podem favorecer 

o aumento de comedões e/ou lesões papulosas. 

4) A exposição ao sol cura a acne? 

Resposta – Não. A exposição excessiva e indiscriminada ao sol pode levar 

ao agravamento das lesões acnéicas, devido ao aumento da corneificação e da 

formação sebácea de comedões. 

5) Creme dental ajuda na cura da acne? 

Resposta – Não. O creme dental contém flúor que pode causar irritações na 

pele e desidratar as lesões. 

6) O estresse favorece o desenvolvimento da acne? 

Resposta – Sim. As situações estressantes podem agravar a acne por ação 

do córtex cerebral, uma vez que os fatores emocionais do estresse aumentam o 

nível de cortisol, acelerando a atividade das glândulas sebáceas. 

7) O padrão de sono influencia no surgimento de lesões acnéicas? 

Resposta – Sim. Não dormir bem, é outro fator que poderá elevar o nível de 

cortisol, haja vista que depois de uma noite mal dormida, a pessoa sente 

necessidade de comer mais carboidratos, isso ocorre porque o alto teor de cortisol 

acarreta mais açúcar no sangue, agravando a crise de acne. 

8) Como controlar o cortisol? 

Resposta – De acordo com PERRICONE (2003, p. 37), para manter o 

cortisol controlado é necessário dormir bem de 6 a 8 horas, minimizar o estresse, 

eliminar o café, separar 15 à 20 minutos por dia para meditar, praticar ioga e pensar 

verde ou seja substituir o café por chá-verde. 

9) Existe uma dieta específica recomendada para pessoas acometidas por 

acne? 



 

 

Resposta – Não. Em relação aos hábitos alimentares não há nada 

comprovado que possa servir de orientação uniforme para todas as pessoas com 

acne, exceto a possibilidade do aumento de andrógenos por ingestão excessiva de 

açúcares e hiperinsulinemia5. Porém, evitar frituras, massas e doces e investir na 

alimentação natural pode proporcionar uma boa saúde física e bem-estar para 

todos, com ou sem acne. Chocolate, gorduras e carboidratos, frutos do mar, 

refrigerantes tipo “cola” e bebidas alcoólicas constituem uma questão controvertida; 

mas, quando a própria pessoa relaciona fases de piora da acne com a ingestão de 

algum desses alimentos ou outros é aconselhado evitá-los. De acordo com 

Perricone (2003, p.43), o chocolate traz numerosos benefícios à saúde, quando 

ingerido com moderação. Na realidade, o pior que se pode dizer sobre o chocolate é 

referente aos possíveis elevados teores de açúcar e de gorduras trans. Desse modo, 

é possível viver com qualidade de vida, comer de forma prazerosa e, com sabedoria, 

combinar alimentos com teor nutricional equilibrado e moderado. 

10) Higiene deficiente pode causar acne? 

Resposta – Não. Apesar do que muitos dizem, espinhas não são causadas 

por higiene pessoal deficiente, ela não é causada pela sujeira. Os bloqueios da acne 

ocorrem profundamente dentro dos canais estreitos, onde seria impossível lavar. É 

aconselhável limpar a pele, porém não prevenirá cravos e espinhas, lavar o rosto 

compulsivamente, não melhora e pode levar a um aumento da produção de óleo e 

piorar a acne. O que se recomenda é lavar o rosto duas ou três vezes ao dia, no 

máximo do queixo até a linha do cabelo na parte superior da testa, sempre com 

movimentos circulares e delicados, enxaguar com bastante água morna e utilizar 

uma toalha macia para secar a pele. Não use buchas ou esponjas. Também deve 

ser levado em conta o tipo de sabonete; sabonetes detergentes ajudam a diminuir a 

produção de sebo, embora em alguns casos possam piorar a doença. Procure usar 

sabonetes leves, os adstringentes não são recomendados, a não ser em caso de 

pele extremamente oleosa, ainda assim devem ser utilizados apenas sobre os 

pontos mais oleosos. 

11) Masturbação e celibatário podem causa acne? 

Resposta – Não. Não há comprovação cientifica para essa atitude. 

12) Alguns medicamentos favorecem o aparecimento da acne? 
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Resposta – Sim. O uso sistêmico de determinadas drogas, como 

cianocobalamina, ácido paraminossalicílico, hidantoína, lítio, derivados tireoidianos, 

hormônios com ação androgênica e altas doses de corticosteróides por tempo 

prolongado podem agravar o aparecimento de acne. 

13) Mulheres que não menstruam direito têm mais acne? 

Resposta – Pode ser. A acne persistente é causada pela produção 

excessiva de andrógenos em algumas mulheres. Isto pode ser diagnosticado a partir 

de alguns sinais como: a acne de início na idade adulta, o hirsutismo6, a acne que 

piora no período pré-menstrual, os ciclos menstruais irregulares e os níveis 

sangüíneos elevados de certos andrógenos. A acne no período pré-menstrual ocorre 

em 30% das mulheres. Isso decorre de aumento da secreção de sebo rica em 

ácidos graxos livres, estreitamento dos poros entre o 15° e o 20° dias do ciclo e o 

aumento da progesterona nessa fase do ciclo. O uso de anticoncepcionais, mediante 

prescrição médica, pode contribuir com o tratamento da acne. 

14) A acne pode ser hereditária? 

Resposta – Sim. A predisposição genética é um dos fatores que favorecem o 

desenvolvimento da acne. O tamanho da glândula sebácea, sua atividade na 

puberdade e a ceratinização anormal do folículo pilossebáceo têm influência 

genética, transmitida por genes autossômicos dominantes. 

 

 

2.3 ORIENTANDO PARA O BEM-ESTAR 

 

 

Ter acne não é o fim do mundo, não deixe que a acne prejudique sua 

autoconfiança, vida social e relacionamentos. Marque uma consulta com um 

dermatologista é o profissional mais habilitado para diagnosticar e tratar acne. Se as 

lesões são quase imperceptíveis, relaxe, elas desapareceram com o tempo. 

Lembre-se: não há tratamentos milagrosos que realizem cura instantânea. 

Algumas melhoras são percebidas a médio e longo prazo. 

Seguir cuidadosamente as orientações do médico, a aparência pode melhorar 

logo no início do tratamento. Porém para obter a cura definitiva, é preciso ter 
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paciência. Mas, sobretudo, não deixe que as espinhas derrubem você, curta tudo o 

que estiver ao seu alcance, amigos, paqueras, hobbies, estudos, baladas, trabalho e 

aproveite para conhecer seus pontos fracos e fortes.  

Solidão, estresse, ansiedade, baixa alto-estima e mau humor, não curam 

acne, ao contrário, agravam o estado da pele já sofrida com o aparecimento de 

cravos e espinhas. 

Manter os cabelos limpos é importante para evitar a produção de óleo. 

Fazer a barba com movimentos suaves. Usar sabonete especial indicado pelo 

médico e água quente. 

O uso de maquiagem diária, como aplicação de pó, blush e base pode piorar 

a acne, com o fechamento dos poros. Para disfarçar algumas espinhas, em caso de 

necessidade, por exemplo, uma entrevista para emprego, pode-se lançar mão de 

produtos preparados na tonalidade da pele, gel ou creme hidratante, eles atuam 

como corretivo, e ainda agilizam a recuperação. Os bastões ou géis secativos, com 

tom esverdeado tratam as espinhas e as disfarçam bem. E são quase 

imperceptíveis. Não se esqueça de escolher produtos não oleosos, feitos com água 

e retirar toda maquiagem antes de dormir 

A exposição aos raios solares ou aos raios ultravioletas: atuam 

favoravelmente, quando moderada e gradativa, sobretudo para pessoas de pele 

clara. 

A toalete da acne ou “limpeza de pele”: uso tópico de base ativa ou extração 

manual de comedões deve ser considerado como um ato médico e não como uma 

atitude meramente cosmética, pois envolve conhecimentos científicos 

dermatológicos e farmacêuticos. 

De acordo com PERRICONE (2003, p. 62),  

Para combater a inflamação e se livrar da acne, a água é tão importante 
quanto à proteína de alta qualidade, ácidos graxos essenciais, e 
carboidratos ricos em antioxidantes e de baixo índice glicêmico. Você pode 
não acreditar, mas eu comprovei melhoras notáveis na acne de alguns 
pacientes, apenas com o aumento da quantidade de água que bebiam. 

 

Já está comprovado que a água este solvente universal, não pode faltar em 

nossos hábitos diários. Para termos uma boa saúde devemos tomar de oito a dez 

copos deste líquido maravilhoso que a mãe natureza nos presenteia todos os dias. 

 

 



 

 

3. MATERIAL E MÉTODO 

 

 

Este estudo, de caráter exploratório e descritivo, teve a finalidade de verificar 

a incidência da acne na amostra selecionada, o perfil dos alunos acometidos de 

acne, os mitos, as verdades existentes e as atitudes adotadas entre os participantes 

da pesquisa. Os dados foram coletados através de um questionário (anexo 1) com 

perguntas fechadas, respondido por 50 (cinquenta) alunos da educação básica, de 

ambos os sexos, mediante a apresentação e assinatura de termo de consentimento 

livre e esclarecido, conforme preceitua a Resolução 196/96, do Conselho Nacional 

de Saúde. A faixa etária da clientela deste estudo ficou compreendida entre as 

idades de 18 a 25 anos. Os alunos participantes da pesquisa estavam vinculados à 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), regularmente matriculados em 

colégio da rede pública estadual, localizado na cidade de Curitiba. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

 

Nos resultados obtidos, foi observado que 58% dos sujeitos participantes da 

pesquisa já haviam tido acne, sendo que, destes, 86% relataram a manifestação da 

acne na face, 8% nas costas e 6% nos braços, não tendo havido relato de acne na 

parte frontal do tronco e nas nádegas. 

Entre os sujeitos da pesquisa, 44% dos alunos entrevistados responderam 

afirmativamente a questão que verificava o relato dos seus pais terem tido acne e 

58% relataram ter, atualmente, alguém da família com idade de 10 a 17 anos, 

convivendo com acne. 

Quanto à verificação das situações que mais propiciam o surgimento da acne, 

56% dos pesquisados responderam que a alimentação influencia no aparecimento 

de acne, tais como, chocolate, alimentos gordurosos, refrigerantes e doces. A 

ansiedade ou demais sentimentos negativos foi relatada como elemento que 

favorece o surgimento da acne por 24% dos sujeitos pesquisados. Já o uso de 

cremes e medicamentos foi relatado por 10%, separadamente. 



 

 

Considerando que, dos 50 alunos pesquisados, 27 eram do sexo feminino, 

76% destas relataram apresentar acne no período pré-menstrual, tendo observado a 

regressão do quadro durante o período do fluxo menstrual. 

Quanto ao possível comprometimento do convívio social devido a acne, entre 

os entrevistados, 22% destes responderam que deixaram de comparecer a um 

compromisso social, somado a 26% dos pesquisados que relataram já terem se 

sentido deprimidos, com comprometimento da auto-estima ou discriminados 

socialmente. 

Quanto ao mito de que a masturbação causa acne, nesta pesquisa, 22% dos 

alunos pesquisados afirmaram acreditar como sendo verdadeiro. 

Na verificação de aspectos relacionados com o tratamento, somente 6% dos 

entrevistados relataram terem sido submetidos a tratamento médico específico, se 

contrapondo a 36% que responderam conhecer pessoas que fizeram tratamento de 

acne pelo sistema público de saúde. Paralelamente, 78% dos alunos pesquisados 

afirmaram ter recebido a orientação de pais ou pessoas mais velhas de que a acne 

está relacionada com a idade e não necessita de tratamento. 

Quanto aos hábitos desenvolvidos por pessoas acometidas pela acne, 76% 

dos participantes desta pesquisa relataram o costume de espremer as espinhas e 

22% informaram o uso de medicamentos caseiros, tais como: água de arroz, 

camomila e mel com água gelada. 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

 

Neste estudo, a acne predominou em 58% dos cinqüenta alunos 

pesquisados, com faixa etária de 18 a 25 anos. Sabe-se, todavia, que apesar de a 

acne incidir mais em adolescentes do sexo masculino, verifica-se maior duração da 

doença em pacientes do sexo feminino. De forma geral, a incidência e a 

agressividade da acne tendem a declinar por volta dos 23 anos, mas que poderá se 

manifestar em qualquer idade. 

A atitude ou sentimento mais comum desencadeada pela acne foi a 

manipulação freqüente das lesões, observada em 76% dos participantes. 



 

 

A influencia genética na acne é muito importante, acreditando-se que ela seja 

maior quanto maior for o grau da dermatose. 

Não há dúvida de que a acne sempre deve ser tratada, o mais precocemente 

possível, independente da idade do doente, para evitar a evolução para as formas 

inflamatórias que podem deixar cicatrizes e desencadear repercussões psicossociais 

sérias, com impacto negativo na qualidade de vida dessas pessoas. 

Neste estudo, a acne no período pré-menstrual ocorreu em 76% das 

pesquisadas. Isso decorre de aumento da secreção de sebo rica em ácidos graxos 

livres, diminuição dos óstios foliculares entre o 15º e o 20º dias do ciclo 

(possibilitando maior retenção do sebo) e aumento da progesterona nessa fase do 

ciclo. 

A ingestão de grandes quantidades de chocolate não interfere no curso da 

acne vulgar ou na composição do sebo. Embora 56% dos entrevistados referiram, 

com freqüência, o surgimento de pústulas após poucos dias da ingestão de tal 

alimento. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

De acordo com PERRICONE (2003, p. 37), para manter o cortisol controlado 

é necessário dormir bem de 6 a 8 horas, minimizar o estresse, eliminar o café, 

separar 15 a 20 minutos por dia para meditar, praticar ioga e pensar verde ou seja 

substituir o café por chá-verde. Atitudes e sentimentos desencadeados pela acne 

foram relatados pelos entrevistados, sendo os mais citados a manipulação freqüente 

das lesões, a ansiedade, a frustração e insatisfação quanto à aparência física e o 

isolamento do convívio social. 

Conforme Antonio relata (2001, p.99), a acne afeta a formação psicológica e a 

conduta do adolescente, dependendo da localização, dos aspectos clínicos e da 

evolução das lesões. Por isso, é importante valorizar as queixas dos adolescentes e 

jovens em relação a esta doença e orientá-los no sentido de buscar o tratamento 

imediato ao diagnóstico da doença, para evitar cicatrizes físicas e psicossociais. 
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