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TELECONDUTAS - ACNE 

TeleCondutas são materiais de apoio de fácil utilização, passíveis de serem consultados durante o 

atendimento. Para buscar auxílio sobre dúvidas não contempladas nesses materiais, Médicos e 

enfermeiros da Atenção Primária à Saúde (postos e unidades básicas de saúde) de todo o Brasil podem 

utilizar o canal 0800 644 6543, gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 17:30 min.  Por 

esse canal é possível solicitar apoio sobre qualquer condição de saúde. 
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Introdução 

 

Acne é a dermatose mais comum, acometendo cerca de 80% dos adolescentes e adultos 

jovens. É caracterizada por lesões não-inflamatórias (comedões abertos e/ou fechados) e por lesões 

inflamatórias (pápulas, pústulas, cistos ou nódulos) tipicamente localizados na face, pescoço, dorso, 

tórax e braços.  

A etiologia da acne vulgar resulta da associação dos seguintes fatores: hiperqueratinização 

e obstrução do infundíbulo folicular, devido à descamação anormal do epitélio folicular; aumento 

da produção de sebo estimulada pelos andrógenos; colonização do folículo pelo Propionibacterium 

acnes, gerando inflamação.   

Classificação da Acne vulgar 

As apresentações clínicas são diversas e sua classificação não é universal. A descrição das 

lesões e sua extensão é a maneira mais útil para definir sua gravidade e orientar seu tratamento. 

As lesões iniciais são caracterizadas por comedões (tampões de queratina que se formam dentro 

dos óstios dos folículos e são descritos como abertos - “pontos pretos” - e/ou fechados - “pontos 

brancos”) que não apresentam inflamação. Com a progressão para a doença inflamatória, surgem 

pápulas, pústulas e nódulos (lesões inflamatórias dolorosas maiores do que 5 mm). A estimativa da 

gravidade depende de diversos fatores, como tipo de lesão, presença de cicatrizes, secreção das 

lesões ou trajetos fistulosos.  



 

  Quadro 1 - Classificação e característica da Acne vulgar 

Tipo de lesão Características Imagem 

Acne comedoniana 

não-inflamatória 

(Leve) 

Presença de comedões (abertos ou 

fechados). Ausência de lesão 

inflamatória. 

 

 
 

 

 

Acne Inflamatória 

papulopustular e 

mista (comedões e 

papulopustular) 

(Leve a Moderada) 

Presença de comedões, pápulas e 

pústulas. Seborréia sempre 

presente.  

 

 

Leve 

 
 

Considera-se moderada sempre 

que houver eritema pós-

inflamatório. 

Moderada 

 

 

Acne Nodular 

(Moderada) 

Presença de comedões, pápulas, 

pústulas, e nódulos. 

 

 
 

Acne Conglobata 

(Grave) 

Forma grave da acne nodular com 

presença de lesões que drenam 

secreção, trajetos fistulosos e 

cicatrizes significativas. Não 

apresenta sintomas sistêmicos. 

  

 

 
 

Acne Fulminans  

(Grave) 

Doença sistêmica caracterizada 

por surgimento abrupto de 

nódulos inflamatórios e crostas 

hemorrágicas, presença de 

artralgia e febre. 

 

 
 

Fonte: Acne. Titus & Hodge (2012); Thiboutot (2017). 



 

Erupção acneiforme induzida por medicamento 

Alguns medicamentos podem induzir a formação de erupções acneiformes (figura 1) com 

presença de pápulas inflamatórias e pústulas. Geralmente essas lesões apresentam um padrão 

monomórfico, sem a presença de comedões.  

Figura 1 – Erupção acneiforme 

 

Fonte: Dermnet New Zealand (2017). 

 

 

Os principais medicamentos envolvidos estão apresentados no Quadro 2:      

Quadro 2 – Medicamentos comuns indutores de acne 

Medicamentos comuns indutores de acne 

Corticosteroide Ciclosporina 

Fenitoína Dissulfiram 

Lítio Psoralenos 

Isoniazida Vitaminas B2, B6 e B12 

Andrógenos (danazol, testosterona) Azatioprina 

 

Fonte: Thiboutot (2017). 

 

 

 

 



 

Diagnóstico da acne vulgar 

O diagnóstico da acne vulgar é essencialmente clínico e exames complementares não são 

necessários na avaliação inicial.  

Recomenda-se verificar se o paciente está em uso de medicamentos indutores de acne (quadro 

2) ou se existem outras características clínicas que sugiram hiperandrogenismo (irregularidade 

menstrual, hirsutismo ou alopecia). Na suspeita de hiperandrogenismo é importante investigar 

causas como síndrome dos ovários policísticos, hiperplasia adrenal congênita, tumores ovarianos 

ou de adrenal. Os exames inicialmente realizados são: SDHEA, testosterona total e 17-

hidroxiprogesterona. Mulheres que estão em uso de anticoncepcional oral devem suspender a 

medicação e realizar esses exames 2 a 3 meses após, orientando utilizar outro método 

contraceptivo para evitar a gravidez.  

 

Tratamento - Orientações gerais 

A acne tem um caráter recorrente ao longo do tempo, por isso a terapia de manutenção e o 

cuidado com a pele é importante. Orientações dietéticas para reduzir o consumo de laticínios e 

carboidratos apresentam benefício incerto.  

As seguintes medidas devem ser orientadas para o cuidado da pele: 

 Lavar o rosto duas vezes por dia com sabonete neutro e água em temperatura ambiente;  

 Evitar a lavagem vigorosa nas áreas com acne (aumenta o risco de dermatite irritativa) ou 

a utilização de sabonetes abrasivos, produtos esfoliantes ou adstringentes. 

 Evitar uso excessivo de cosméticos e optar por produtos não comedogênicos (produtos sem 

óleo). 

 Orientar uso regular de protetor solar, pois reduz a chance de hiperpigmentação pós-

inflamatória. 

 Não manipular as lesões com acne pois aumenta a chance de formar cicatrizes. 

 

 

Tratamento - Medicamentos 

O tratamento medicamentoso inclui terapia tópica e sistêmica, orientada pelo tipo 

de lesão e sua gravidade. O tratamento deve ser realizado por pelo menos dois a três meses 

para avaliação da resposta. A abordagem terapêutica está resumida no Quadro 3.  

 



 

Quadro 3 – Escolha do tratamento medicamentoso para acne conforme gravidade 

Gravidade  Acne Primeira escolha Alternativa Manutenção 

Leve Comedoniana Retinoide tópico1 Outro retinoide tópico1 

OU 

Ácido azelaico 

Retinoide tópico1 

(com ou sem 

peróxido de benzoíla) 

Mista e 

papulopustulosa 

Terapia tópica combinada: 

Antibiótico tópico2 + 

retinoide tópico1 

OU 

Antibiótico tópico2 + 

peróxido de benzoíla 

OU 

Retinoide tópico1 + peróxido 

de benzoíla 

Outro retinoide tópico1 + 

antibiótico tópico2 

OU  

Retinoide tópico1 + 

antibiótico tópico2 + 

peróxido de benzoíla 

OU 

Ácido azelaico 

 

Retinoide tópico1 

(com ou sem 

peróxido de benzoíla) 

Moderada 

 

Mista e 

papulopustulosa  

Terapia combinada oral e 

tópica: 

Antibiótico oral3  

E 

Retinoide tópico1 e/ou 

peróxido de benzoíla tópico 

Outro antibiótico oral3 + 

outro retinoide tópico1 e/ou 

peróxido de benzoíla  

OU 

Ácido azelaico  

Retinoide tópico1 

(com ou sem 

peróxido de benzoíla)  

Nodular Isotretinoína oral4  

OU 

Outro antibiótico oral3 + 

outro retinoide tópico1 e/ou 

peróxido de benzoíla 

 

Considerar anticoncepcional 

oral combinado (em mulheres) 

Retinoide tópico 1 

(com ou sem 

peróxido de benzoíla) 

Grave Conglobata  Terapia oral com: 

Isotretinoína oral4 (com ou 

sem corticoide oral) 

OU 

Antibiótico Oral + retinoide 

+ peróxido de benzoíla 

Outro antibiótico oral4 

OU  

Associar corticoide oral 

OU  

Isotretinoína oral (se não 

estivesse em uso)4  

 

Considerar anticoncepcional 

oral combinado (em mulheres) 

Retinoide tópico1 

(com ou sem 

peróxido de benzoíla) 

 Fulminans 

 

Terapia oral com: 

Isotretinoína oral4 + 

corticoide oral 

OU 

Antibiótico Oral + corticoide 

oral 

 Retinoide tópico1 

(com ou sem 

peróxido de benzoíla) 

1 – retinoides tópicos: adapaleno, tretinoína. 

2 – antibióticos tópicos: eritromicina, claritromicina. 

3 – antibióticos orais: tetraciclina, doxiciclina. 

4 – Não se deve usar antibiótico sistêmico (especialmente da família das tetraciclinas) e isotretinoína oral pelo risco de hipertensão 
intracraniana benigna (“pseudotumor cerebral”). 

Fonte: Adaptado de Bologna (2012) e Zaenglein (2017). 



 

Recomendamos encaminhar ao dermatologista pacientes com indicação de isotretinoína oral. 

Tais pacientes devem ser monitorados em relação aos efeitos adversos da medicação como: 

hipertrigliceridemia, aumento de TGO/TGP, ressecamento de mucosas e mialgia. Além disso, as 

mulheres em uso de isotretinoína não devem engravidar no período do tratamento e após um mês de 

seu término.  

Pacientes com acne fulminans devem receber tratamento inicial na APS com corticoide oral e 

antibiótico oral no momento do diagnóstico, enquanto aguardam consulta com o especialista. Se o 

paciente apresentar mal estado geral, sugestivo de sepse, considerar avaliação em serviço de 

emergência. Quando o tratamento pode ser ambulatorial, o antibiótico oral é utilizado por 30 dias 

(tetraciclina 500 mg 2 vezes ao dia ou doxiciclina 100 mg 2 vezes ao dia) e o corticoide oral (como 

prednisona 0,5 a 1 mg/kg/dia) é fornecido por 2 a 3 semanas com retirada gradual ao longo de 6 

semanas. Como trata-se de uma doença grave, sugerimos acompanhar esse tipo de caso por meio de 

teleconsultoria com dermatologista pelo canal do TelessaúdeRS-UFRGS (0800 6446543).  

 

Terapia tópica  

O tratamento tópico deve abranger toda a região da pele com acne vulgar e não apenas as 

lesões visíveis. As principais utilizações das medicações tópicas são: 

 Retinoides (adapaleno, tretinoína): são benéficos tanto para acne comedoniana (não 

inflamatória) quanto para acne inflamatória (pápulas, pústulas, nodular) e devem ser 

incluídos no manejo inicial da maioria dos pacientes. Podem ser utilizados em monoterapia 

em pacientes com acne comedoniana pura. Devem ser aplicados a noite devido à sua 

fotolabilidade. Para minimizar a irritação local causada pela tretinoína, sugere-se iniciar 

com concentração baixa (0,025% creme ou gel) ou optar pelo adapaleno que produz menor 

irritação cutânea. Em caso de irritação, diminuir a frequência de uso. 

 Antibióticos tópicos (clindamicina, eritromicina): devem ser utilizados em pacientes com 

acne inflamatória (pápulas, pústulas) que não tem indicação de antibioticoterapia oral. Não 

se recomenda uso em monoterapia pelo risco de resistência bacteriana, devendo sempre 

estar associado a retinoide ou peróxido de benzoíla. Para essas associações, 

recomendamos utilizar formulações comerciais prontas e não realizar formulas 

manipuladas.  



 

 Peróxido de benzoíla (PB): é um potente bactericida contra o P. acnes, mas tem ação 

comedolítica menor do que os retinoides. Pode ser utilizado isoladamente, associado ao 

retinoide e/ou aos antibióticos tópicos.  

 

 

Quadro 4 – Medicamentos tópicos para acne 

Medicação Produtos  Efeito adverso  Aplicação 

Retinoides tópicos1 

 

Tretinoína 

0,25 mg/g - gel e creme 

0,5 mg/g - creme 

1 mg/g - creme 

Irritação local: eritema, 

ressecamento, 

descamação, ardência 

e prurido. 

Aplicar o equivalente 

ao volume de 1 

ervilha. Espalhar em 

toda a face, à noite. Adapaleno 
1 mg/g -  gel e creme 

3 mg/g - gel 

Antimicrobianos tópicos1 

Eritromicina 20 mg/g gel e solução Irritação local 2 vezes ao dia. 

 

Peróxido de benzoíla 

 

4 - 10% gel 

Irritação local; pode 

descolorir cabelos e 

roupas. 

 

1 a 3 vezes ao dia. 

 

Ácido azelaico 

 

15% gel e 20% creme 

 

Irritação local 

 

2 vezes ao dia 

Produtos tópicos combinados1 

Peróxido de benzoíla 50 mg/g 

+ clindamicina 10 mg/g 

 Irritação local; pode 
descolorir cabelos e 
roupas. 

  2 vezes ao dia 

Peróxido de benzoíla 25 mg/g 

+ Adapaleno 1 mg/g   

 Irritação local; eritema, 
ressecamento, 
descamação; pode 
descolorir cabelos e 
roupas. 

1 vez ao dia aplicado 
à noite. 

Tretinoína 0,25 mg/g + 
clindamicina 12 mg/g  

 Irritação local: eritema, 
ressecamento, 
descamação, ardência 
e prurido. 

1 vez ao dia aplicado 
à noite. 

Adapaleno 1 mg/g + 
clindamicina 10 mg/g  

 Irritação local: eritema, 
ressecamento, 
descamação, ardência 
e prurido. 

1 vez ao dia aplicado 
à noite. 

1 – Formulações atualmente disponíveis comercialmente. 

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS adaptado de Duncan (2013).  

 

 



 

Antibióticos sistêmicos 

Estão indicados na acne moderada a grave ou nas formas de acne inflamatória que são 

resistentes à terapia tópica. Também estão indicados em pacientes com acne mais branda no 

tronco, pois o uso de antibiótico tópico tem difícil aplicação.  

A duração do tratamento deve ser limitada a 3 a 4 meses e sua utilização em monoterapia 

não está indicada.  Desde o início do seu tratamento deve estar associado com peróxido de benzoíla 

tópico ou retinoide tópico, visto que a associação aumenta a eficácia, reduz resistência bacteriana 

e facilita a descontinuidade do antibiótico oral. Se for necessário reintroduzir um antibiótico oral 

que havia sido interrompido, deve-se optar pela mesma droga previamente utilizada, avaliando se 

a resposta está adequada.  

Principais medicamentos utilizados:  

 Tetraciclina: Dose inicial de 500 mg, 2 vezes ao dia. Conforme melhora do quadro, a dose 

pode ser reduzida para 250 mg, 2 vezes ao dia. Deve ser tomada longe das refeições (1 hora 

antes ou 2 horas depois). Está contraindicada em gestantes e crianças menores de 8 anos. 

 Doxiciclina: 100 mg, 1 a 2 vezes ao dia. A dose varia conforme peso e grau de acometimento 

da acne. Deve ser tomada logo após a refeição para evitar efeitos gastrointestinais. Está 

contraindicada em gestantes e crianças menores de 8 anos. 

O uso de macrolídeos (eritromicina ou azitromicina) também é eficaz no tratamento da 

acne, porém devido à resistência microbiana sua utilização deve ser restrita a pessoas que não 

possam utilizar outro antibiótico sistêmico (gestantes, crianças com idade inferior a 8 anos, reações 

alérgicas a tetraciclinas). O uso de azitromicina é fornecido em pulsos com dose variável conforme 

os estudos. Uma das formas comumente utilizadas é: azitromicina 500 mg 1 comprimido ao dia por 

4 dias consecutivos no mês, por 3 meses consecutivos.  

Terapia antiandrogênica: 

Algumas mulheres não respondem à terapia convencional e podem beneficiar-se com 

terapia antiandrogênica, principalmente quando a acne está localizada na área mandibular/cervical 

ou que pioram no período pré-menstrual. Os contraceptivos hormonais combinados são úteis no 

tratamento da acne moderada a grave, especialmente na associação de etinilestradiol com 

progestágeno antiandrogênico como acetato de ciproterona, desogestrel ou drospirenona. É 

necessário um tempo mínimo de 3 a 6 meses para avaliar a efetividade do tratamento. 

 



 

Tratamento da acne na gestante 

O tratamento da acne na gestante é limitado pelo potencial teratogênico dos 

medicamentos como isotretinoína e tetraciclinas.  Na acne comedoniana indica-se remoção física 

dos comedões e na acne inflamatória leve ou moderada podem ser utilizados antibiótico tópico em 

gel como clindamicina 10 mg/g ou eritromicina 20 mg/g 2 vezes ao dia (risco B). Outra opção é o 

uso de ácido azeláico 15% em gel 2 vezes por dia (risco B).  

 

Acompanhamento: 

Sugere-se acompanhamento a cada 6-8 semanas para avaliar adesão, adequação do uso, 

tolerância e possíveis efeitos adversos aos medicamentos. As evidências sustentam o uso de 

retinoides tópicos (podendo associar peróxido de benzoíla se acne moderada ou grave) como 

manutenção para evitar recidivas, mesmo em pacientes com acne leve. 

 

Encaminhamento para serviço especializado em dermatologia 

Pacientes com acne fulminans e acne conglobata devem iniciar tratamento com corticoide e 

antibiótico oral enquanto aguardam consulta com serviço especializado. Se o paciente apresentar 

mal estado geral, como sintomas sugestivos de sepse, a avaliação inicial deve ser feita em serviços 

de emergência. 

Recomendamos encaminhamento ambulatorial nas seguintes condições:  

 acne fulminans (acne com nódulos e placas de surgimento súbito, crostas hemorrágicas, 

febre e artralgias); ou 

 acne conglobata (acne nodular grave, com drenagem de secreção, trajetos fibrosos e 

cicatrizes); ou 

 acne leve a moderada com prejuízo na qualidade de vida e com falha no tratamento clínico 

otimizado realizado por pelo menos 6 meses (antibioticoterapia sistêmica e tratamentos 

tópicos). 
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