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RESUMO

A acne vulgar é uma doença inflamatória crônica da pele, que ocorre na unidade

pilossebácea,  e  envolve  quatro  mecanismos  principais:  inflamação,

hiperqueratinização  folicular,  hipersecreção  sebácea,  e  proliferação  da  bactéria

Propionibacterium acnes. Costuma afetar o público adolescente, deixando sequelas

físicas e psicológicas quando não tratada. Seu caráter multifatorial leva à diferentes

métodos  de  tratamento,  incluindo  terapias  sistêmicas,  tópicas,  e  os  peelings

químicos.  Os  peelings  químicos  consistem  na  aplicação  de  susbstâncias  com

capacidade esfoliante, que provocam um dano controlado à pele, intencionando sua

regeneração  para  remover  as  irregularidades  presentes  no  tecido.  Os  ácidos

orgânicos  são  muitos  utilizados  com  essa  função,  e  entre  eles  está  o  ácido

chiquímico,  com  propriedades  antimicrobianas  e  anti-inflamatórias.  Este  estudo

objetivou  verificar  a  eficácia  do  ácido  chiquímico  20%,  como agente  de  peeling

químico para o tratamento da acne vulgar em adolescentes. Participaram do estudo,

10  voluntários  de  ambos  os  sexos,  que  apresentavam  graus  de  acne  leve  a

moderado, recrutados em duas escolas de nível médio da cidade de Candelária/RS,

e que corresponderam aos critérios de inclusão da pesquisa, aprovada pelo CEP-

UNISC sob parecer número 3.713.863. A partir dos resultados obtidos, verificou-se

redução significativa (p<0,05) do número de lesões de acne entre os pacientes em

ambos os métodos de avaliação utilizados: a contagem total de lesões e o índice de

gravidade  da  acne.  A terapia  mostrou-se  bem  tolerável,  com  efeitos  adversos

mínimos, durante um período de oito semanas, onde ocorreram quatro aplicações

do peeling químico.

Palavras-chave: Peeling químico. Ácido chiquímico. Acne vulgar.



ABSTRACT

Acne vulgaris  is  a chronic  inflammatory disease of  the skin,  which occurs in  the

pilosebaceous  unit,  and  involves  four  main  mechanisms:  inflammation,  follicular

hyperkeratinization,  sebaceous  hypersecretion,  and  proliferation  of  the  bacterium

Propionibacterium acnes.  It  usually affects the adolescent public,  leaving physical

and  psychological  consequences  when  left  untreated.  Its  multifactorial  character

leads  to  different  treatment  methods,  including  systemic,  topical  therapies,  and

chemical  peels.  Chemical  peels  consist  of  the  application  of  substances  with  an

exfoliating  capacity,  which  cause  controlled  damage  to  the  skin,  intending  its

regeneration to remove irregularities from the tissue. Many organic acids are used

with  this  function,  and  among them is  shikimic  acid,  with  antimicrobial  and  anti-

inflammatory properties. This study aimed to verify the effectiveness of 20% shikimic

acid as a chemical peeling agent for the treatment of acne vulgaris in adolescents.

Participated in the study, 10 volunteers of both sexes, who had mild to moderate

acne, recruited from two high schools, in the city of Candelária/RS, and which meet

the  inclusion  criteria  of  the  research,  approved  by  CEP-UNISC  under  protocol

number 3.713.863. From the results obtained, there was a significant decrease (p

<0.05) in the number of acne lesions among patients in both assessment methods

used: the total lesion count and the acne severity index. The therapy proved to be

very tolerable,  with minimal adverse effects,  over a period of eight weeks, where

there were four applications of chemical peeling.

Keywords: Chemical peeling. Shikimic acid. Acne vulgaris.
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1 INTRODUÇÃO

A pele,  como  um  dos  maiores  e  mais  visíveis  órgãos  do  corpo  humano,

transmite o estado de saúde ou doença – deixando psicologicamente vulneráveis

aqueles com determinadas condições cutâneas. Estando entre as mais comuns, a

acne acomete especialmente o público adolescente, com uma prevalência de cerca

de 85%. É caracterizada pela presença de comedões e de lesões inflamatórias,

concentradas nas regiões de face, peito e superior das costas (WOLFF; JOHNSON;

SAAVEDRA, 2014; KUROKAWA, 2014; ZAENGLEIN et al., 2016; GRAVITZ, 2018).

Entre as escalas de classificação disponíveis para determinar a gravidade da

acne, e então seguir com a conduta mais adequada de tratamento, não existe uma

concordância global. Sumariamente, a acne é dividida nos graus leve, moderado e

grave, conforme o número de lesões aumenta e evolui e o processo inflamatório se

agrava. As sequelas mais comuns resultantes desse processo são as cicatrizes e as

hiperpigmentações pós-inflamatórias (ADITYAN; KUMARI; THAPPA, 2009; RIBEIRO

et al., 2015; AGNEW et al., 2016; FRANÇA; KERI, 2017).

Caracterizada como uma patologia multifatorial e de quadro clínico variado, a

acne vulgar foi abordada por diferentes formas de tratamento ao longo dos anos.

Como exemplos, são encontradas na literatura as terapias orais ou sistêmicas, as

terapias  tópicas,  tecnologias  fototerapêuticas  e  os  procedimentos  com  peelings

químicos  (BARAKAT  et  al.,  2016;  BHAT;  LATIEF;  HASSAN,  2017;  HARRIS;

COOPER, 2017; AL-TALIB et al., 2017).

Os  peelings químicos promovem renovação cutânea, geralmente, através de

substâncias ácidas que causam um dano controlado à pele – desencadeando, em

consequência,  um processo de reparo  tecidual.  Os ácidos são empregados não

somente por seu caráter esfoliante, mas também por propriedades antimicrobianas,

anti-inflamatórias ou antioxidantes. Um ácido orgânico que contém esses atributos é

o ácido chiquímico. Essa substância já integra formulações antiacne e está presente

na  indústria  cosmética  na  composição  de  esfoliantes  químicos  (MASSÓ,  2011;

GARBOSSA; MERCURIO; CAMPOS, 2014; CHEN et al., 2018; SINERGA, 2018).

A presente pesquisa  objetiva verificar a eficácia do ácido chiquímico isolado,

em  uma  formulação  de  peeling químico  superficial,  aplicada  em  cabine,  no

tratamento da acne vulgar facial em adolescentes, pretendendo observar melhora no
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quadro da doença pela diminuição do número de lesões e decorrente uniformização

do aspecto da pele.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Verificar a eficácia do ácido chiquímico, como peeling químico superficial, em

cabine, no tratamento da acne vulgar facial em adolescentes. 

2.2 Objetivos específicos

-  Administrar  a  aplicação  quinzenal  em  cabine,  da  formulação  de  peeling

químico, durante oito semanas;

- Orientar os participantes quanto aos cuidados domiciliares diários com a face

no decorrer do tratamento e quanto ao uso do fotoprotetor;

- Averiguar o quadro de acne vulgar, no início e no final do estudo, utilizando o

registro  fotográfico,  o  índice  de gravidade da acne (ASI)  e  a contagem total  de

lesões (TLC);

- Identificar a satisfação e a adesão dos participantes do estudo ao  peeling de

ácido chiquímico, após o término da última sessão, por meio de um questionário

elaborado pela pesquisadora;

- Concluir acerca dos dados qualitativos e quantitativos obtidos.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Anatomia e fisiologia da pele

A pele reveste toda a superfície corporal, funcionando como primeira linha de

defesa do organismo. É barreira física contra injúrias, microrganismos patogênicos,

perda  de  água  e  eletrólitos,  e  reduz  a  penetração  de  produtos  químicos.

Desempenha, ainda, um importante papel na regulação da temperatura corporal, na

produção de vitamina D3,  e  na  interação entre  corpo e  ambiente,  mediante  sua

capacidade sensorial  (KHAVKIN;  ELLIS,  2011;  HALL;  GUYTON, 2017;  GRAVITZ,

2018).

Constitui-se  de  duas  camadas  principais:  epiderme  e  derme  (Figura  1),

apoiadas sobre uma terceira camada: a hipoderme ou tecido adiposo subcutâneo,

que não compõe a pele, somente lhe serve de ligação com os tecidos subjacentes

(ROSS; PAWLINA, 2016; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2017).

Figura 1 – Disposição das camadas da pele

Fonte: Disponível em: <https://www.vencerocancer.org.br/>. Acesso em: 
18 set. 2019.

A epiderme  é  formada  por  tecido  epitelial  estratificado  –  o  qual  apresenta

células  muito  próximas  umas  das  outras,  por  conta  de  seu  baixo  conteúdo

extracelular.  As células predominantes nessa camada são os queratinócitos,  que

dividem espaço com células menos numerosas: melanócitos, células de Merkel e

células de Langerhans. Trata-se da fração mais superficial e biologicamente ativa da

https://www.vencerocancer.org.br/


8
pele,  pois  passa  por  uma  constante  renovação,  que  se  inicia  no  estrato  basal

(ARDA; GÖKSÜGÜR; TÜZÜN, 2014; WONG et al., 2016; MOSER, 2018).

As subcamadas da epiderme organizam-se, de mais interna para mais externa,

na  seguinte  sequência:  estrato  basal:  matriz  dos  queratinócitos  dos  estratos

superiores,  figura-se  em nível  único  de  células  cubóides,  com núcleos  grandes.

Estrato espinhoso: possui vários níveis de células poliédricas, que vão se tornando

achatadas  próximas  da  superfície.  Há  síntese  aumentada  de  filamentos de

queratina, e o padrão de junção e alinhamento dessa camada garante a coesão

celular  epidérmica e resistência ao atrito.  Estrato granuloso:  apresenta de 3 a 5

níveis de células poligonais achatadas, ricas em grânulos de querato-hialina. Nesse

meio intercelular,  grânulos lamelares expelem seu conteúdo lipídico,  colaborando

com a impermeabilidade da pele. Estrato lúcido: composto por células anucleadas,

compactas, carregadas de filamentos de queratina, e visível apenas em locais de

pele espessa. Estrato córneo:  as células desse último estrato encontram-se como

placas  anucleadas,  preenchidas  por  queratina,  e  em  constante  estado  de

descamação (ARDA;  GÖKSÜGÜR;  TÜZÜN,  2014;  ROSS;  PAWLINA,  2016;

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2017).

A derme é  o  tecido  conjuntivo  que  dá suporte  à  epiderme avascular.  Nela

localizam-se  vasos  sanguíneos  e  linfáticos,  glândulas  sebáceas  e  sudoríparas,

folículos pilosos e nervos. Situada entre epiderme e hipoderme, divide-se em derme

papilar e derme reticular (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2017; GOULD, 2018).

A fração papilar é mais superficial e delgada, constituída por tecido conjuntivo

frouxo, que dá forma às papilas dérmicas. São invaginações que se encaixam nas

reentrâncias denominadas cristas epidérmicas, fortalecendo a adesão e ampliando a

área de contato entre epiderme e derme. Em suma, abriga fibroblastos, mastócitos,

macrófagos, dendrócitos dermais, fibras de colágeno tipo III intercaladas com fibras

elásticas, e inúmeros capilares sanguíneos – fontes de oxigênio e nutrientes para a

epiderme  (KHAVKIN;  ELLIS,  2011;  ARDA;  GÖKSÜGÜR;  TÜZÜN,  2014;  ROSS;

PAWLINA, 2016).

A derme reticular é feita de tecido conjuntivo denso não modelado e tem maior

espessura.  Contém,  essencialmente,  um número  reduzido  de  fibroblastos,  fibras

elásticas e fibras de colágeno tipo I – entrelaçadas e organizadas em grandes feixes.
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O limite entre derme papilar e derme reticular é pouco claro (ARDA; GÖKSÜGÜR;

TÜZÜN, 2014; WONG et al., 2016; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2017).

3.1.1 A unidade pilossebácea

Antigamente,  acreditava-se  que  as  unidades  pilossebáceas  acumulavam  a

oleosidade da superfície da pele, funcionando como reservatórios. Ou ainda, que

tratavam-se  de  canais  conectados  diretamente  com  a  hipoderme,  sendo  a

encarregada de fornecer o sebo para a pele. Apenas nas últimas décadas, a real

função  desempenhada  pela  unidade  pilossebácea,  foi  devidamente  descrita.

Atualmente, ela é considerada um complexo mini-órgão (GELMETTI, 2014; O’NEILL;

GALLO, 2018).

Compreende-se  como  unidade  pilossebácea  o  conjunto  das  seguintes

estruturas: folículo piloso, glândula sebácea e músculo eretor do pelo (Figura 2). A

glândula sebácea é a estrutura que supre  a pele com lipídeos,  protegendo-a de

agentes externos. É sensível às oscilações hormonais, ambientais e imunológicas

(TSATSOU; ZOUBOULIS, 2014; BOTCHKAREV; FESSING, 2014; O’NEILL; GALLO,

2018).

Figura 2 – Unidade pilossebácea

Fonte: (Adaptado) Disponível em: 
<http://www.atlasdocorpohumano.com/>. 
Acesso em: 31 out. 2019.

Dada sua íntima relação com os folículos  pilosos,  as  glândulas  sebáceas

estão distribuídas por toda a extensão do corpo humano, com exceção das palmas

http://www.atlasdocorpohumano.com/
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das  mãos  e  plantas  dos  pés.  Somente  nas  membranas  mucosas  é  que  se

encontram dissociadas dos pelos, e conectadas diretamente à superfície. São mais

numerosas e produtivas na face e no couro cabeludo, e maiores nas costas e na

região da fronte. Mas há, em geral,  uma ligação entre tamanho e densidade: as

glândulas  maiores  estão,  comumente,  localizadas  nas  áreas  que  reúnem  uma

grande quantidade de glândulas. Durante a vida, o número de glândulas sebáceas

permanece quase sempre o mesmo. Atividade e tamanho variam conforme a idade

(GELMETTI, 2014; TSATSOU; ZOUBOULIS, 2014).

A glândula  sebácea  é  uma  glândula  holócrina,  o  que  significa  que  sua

secreção,  o  sebo,  é  produto  da  desintegração  de  seus  próprios  componentes

celulares.  Triglicerídeos,  ésteres  de  cera,  esqualeno, ácidos  graxos  e  colesterol,

compõem esse complexo oleoso que, apesar de possuir fraca ação antimicrobiana,

protege  a  camada  córnea  e  mantém  a  maleabilidade  cutânea  (PAPPAS,  2014;

ARDA; GÖKSÜGÜR; TÜZÜN, 2014; TSATSOU; ZOUBOULIS, 2014).

3.2 Acne

A acne é uma doença inflamatória crônica da pele, de origem multifatorial, que

ocorre  na  unidade  do  folículo  pilossebáceo,  e  possui  quadro  clínico  variado.

Questões ambientais e genéticas interferem na gravidade da acne, sua extensão,

evolução  clínica,  e  capacidade de  resposta  aos tratamentos.  Costuma afetar  os

jovens, porém não são exclusos os grupos de recém-nascidos, crianças e adultos.

Ao aparecer no período da adolescência e em adultos jovens, a acne é intitulada

acne vulgar – sendo o tipo mais comum, prevalente em 99% dos casos (MELNIK,

2014; JU; XIA, 2014; RIBEIRO et al., 2015; BHAT; LATIEF; HASSAN, 2017).

Se manifesta na forma de lesões não-inflamatórias (comedões) e inflamatórias

(pápulas, pústulas, nódulos e cistos) (Figura 3), que podem levar ao surgimento de

cicatrizes  e  de  hiperpigmentações  pós-inflamatórias.  As  regiões  que  geralmente

desenvolvem a acne (e suas sequelas),  não por acaso, são também regiões de

aglomeração de unidades pilossebáceas: face, peito, ombros e costas (WILLIAMS;

DELLAVALLE;  GARNER,  2012;  KATSAMBAS;  CUNLIFFE;  ZOUBOULIS,  2014;

RIBEIRO et al., 2015; FRANÇA; KERI, 2017).
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Figura 3 – A) Lesões não-inflamatórias de acne; B) Lesões

inflamatórias de acne

Fonte: Adaptado de WOLFF, K.; JOHNSON, R. A.; SAAVEDRA, A. P.
Fitzpatrick:  atlas  de  dermatologia  clínica.  7.  ed.  Ciudad  de  México:
McGraw-Hill Education, 2014.

As  hiperpigmentações  pós-inflamatórias  ocorrem  quando  o  processo

inflamatório da acne (neste caso) estimula a síntese de melanina, e a consequente

deposição  excessiva  e/ou  irregular  de  pigmento.  Acometem,  especialmente,

indivíduos  com  fototipos  altos  de  Fitzpatrick.  É  recomendado  o  uso  regular  do

fotoprotetor nas áreas envolvidas e expostas, a fim de diminuir os efeitos da luz UV

e da luz visível sobre esse processo. As cicatrizes são mais frequentes e graves nos

homens,  o  que  pode  ser  explicado  pela  presença  aumentada  dos  hormônios

andrógenos,  que  retardam  o  reparo  tecidual  da  derme  danificada  (DAVIS;

CALLENDER, 2010; CHEN; ZOUBOULIS, 2014; ABAD-CASINTAHAN et al., 2016;

CHAOWATTANAPANIT et al., 2017).

Considerando  o  número  de  alterações  que  acompanham  a  acne,  sua

cronicidade e ocorrência na face (área mais exposta e encarregada da função de

comunicação),  é  de  se  esperar  que  essa  doença  cause  um  forte  impacto

psicológico. Principalmente no público adolescente, que passa por uma fase crítica

de  autodescobrimento,  vida  social  e  relacionamentos,  onde  o  visual  e  o  físico

assumem um papel central (FIGUEIREDO et al., 2011; ZOUBOULIS; KATSAMBAS;

KLIGMAN, 2014).
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3.2.1 Patogênese

Quatro  são os  principais  fatores envolvidos na patogênese da acne vulgar:

hipersecreção  sebácea,  hiperqueratinização  folicular,  proliferação  do

Propionibacterium acnes (P.  acnes),  com desequilíbrio  da  microbiota  cutânea,  e

inflamação.  A ordem e  inter-relação  desses  eventos  permanece  incompreendida

(DESSINIOTI, 2014; HARRIS; COOPER, 2017; O’NEILL; GALLO, 2018).

Na  pele  acometida  por  acne,  os  níveis  de  citocina  anti-inflamatória  –

Interleucina (IL)-10 – e de citocinas pró-inflamatórias – Fator de Necrose Tumoral

(FNT)-α, Interleucina (IL)-1 β e IL-8 – são elevados. A IL-8 aumentada, atrai células

inflamatórias para o tecido. O processo inflamatório também é marcado pela ação de

leucotrienos,  prostaglandinas  e  ácidos  15-hidroxieicosatetraenóicos  (15-HETEs),

sintetizados pelas enzimas lipoxigenase (LOX) e cicloxigenase (COX), a partir dos

ácidos graxos araquidônico e linoleico, respectivamente. Nas glândulas sebáceas de

pacientes com acne, a expressão de COX-2 é particularmente elevada (KELHÄLÄ et

al., 2014; BHAT; LATIEF; HASSAN, 2017).

As  enzimas  fosfodiesterases  agem  reduzindo  os  níveis  de  adenosina

monofosfato  cíclico  (AMPc)  intracitoplasmáticos,  favorecendo  a  atividade  das

citocinas pró-inflamatórias. As enzimas e citocinas pró-inflamatórias, ainda recebem

estímulos por parte da leptina – um hormônio secretado pelo tecido adiposo que, por

sua ação nos sebócitos, pode ser a conexão entre dieta e acne inflamatória (BHAT;

LATIEF; HASSAN, 2017; DRÉNO, 2017).

Receptores  Toll-Like das células de defesa do organismo, são ativados pela

interação com o P. acnes, resultando em liberação de citocinas pró-inflamatórias. A

decorrente  adição de  metaloproteinases de  matriz  ao  processo,  colabora  com a

inflamação da acne, degradação da matriz dérmica e desenvolvimento de cicatrizes.

O  receptor  que  parece  ser  essencial  à  patogênese  da  acne  é  o  TLR-2  (BHAT;

LATIEF; HASSAN, 2017; DRÉNO, 2017).

Acredita-se  que  o  aumento  da  atividade  da  IL-1,  juntamente  com  outras

citocinas,  observado  antes  da  proliferação  de  queratinócitos,  seja  o  fator

desencadeante  da  hiperqueratinização  folicular.  Na  ausência  de  patologia,  os

queratinócitos  das  unidades  pilossebáceas  são  descamados  isoladamente  e

carregados para a superfície  juntamente com o sebo secretado pelas glândulas.
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Contudo, nos indivíduos com acne vulgar, os queratinócitos são eliminados de forma

aglutinada,  obstruindo  o  óstio  folicular  e  contribuindo  para  a  formação  dos

comedões. Esse fato pode estar relacionado com a secreção de ácido propiônico

pelo P. acnes, que causa anormalidades morfológicas nos queratinócitos, e/ou com o

biofilme produzido pelo P. acnes, uma “cola” capaz de aumentar a aderência das

bactérias às paredes foliculares, regular sua proliferação e metabolismo, e induzir a

criação de colônias. Essa substância poderia, então, restringir a passagem de sebo

e/ou ocasionar um acúmulo de queratinócitos na unidade pilossebácea. O biofilme é

considerado  um  segundo  mecanismo  de  resistência  bacteriana  (PASCHOAL;

ISMAEL, 2010; ZOUBOULIS; DESSINIOTI, 2014; BHAT; LATIEF; HASSAN, 2017;

DRÉNO, 2017; O’NEILL; GALLO, 2018).

O  P. acnes é uma bactéria anaeróbica facultativa, Gram-positiva e lipofílica,

habitante das regiões de concentração sebácea. Está presente em pacientes com

acne – nos quais se percebe com maior frequência a formação de biofilmes – e em

pessoas de pele saudável. Isso significa que o termo “colonização por  P. acnes”,

para descrever uma das causas primordiais da patologia, é usado equivocadamente.

A bactéria limita a proliferação de outros micróbios ao hidrolisar os triglicerídeos do

sebo, liberando ácidos graxos livres com ação antimicrobiana, que acidificam o pH

do meio juntamente com o ácido propiônico. Um pH ácido fortalece a estrutura da

epiderme e sua função barreira (AKAMATSU; NISHIJIMA; MIYACHI, 2014; DRÉNO,

2017; O’NEILL; GALLO, 2018; SCHÜRER, 2018).

A pele é colonizada por diferentes espécies de bactérias e microrganismos, que

sofrem influência constante de agentes internos e externos. Qualquer alteração nos

níveis naturais de cada espécie pode acarretar uma disbiose, seguida de ativação

do  sistema  imunológico  inato  e  inflamação.  O P.  acnes detém  o  potencial  de

modificar o ambiente ao seu redor. Embora sua atuação na acne vulgar não seja

totalmente  clara,  a  predominância  no  quadro  da doença é  indiscutível  (DRÉNO,

2017; O’NEILL; GALLO, 2018).

A  hipersecreção  de  sebo  é  provocada  por  inúmeras  vias  de  receptores

presentes  nas  glândulas  sebáceas.  São  amplamente  conhecidos:  o  receptor  de

histamina  (ativado  por  histaminas),  o  receptor  hormonal  de  dihidrotestosterona

(DHT) (ativado por andrógenos), e os receptores neuromoduladores: substância P e

receptor  do  hormônio  liberador  de  corticotrofina  (ativados  por  estresse).  Novas
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investigações  permitiram  identificar  outros  receptores,  ativados  por  substâncias

alimentares: o receptor ativado por proliferador de peroxissoma α, β e γ (ativado por

colesterol e ácidos graxos livres), o receptor do fator de crescimento insulina-símile 1

(ativado por açúcar) e o receptor de leptina (ativado por gordura). Além da produção

exacerbada de sebo, a composição lipídica é uma questão relevante. Os níveis de

ácido  linoleico,  um  ácido  graxo  livre  que  apresenta  atividade  antibacteriana,

encontram-se reduzidos no sebo de peles acneicas (BHAT; LATIEF; HASSAN, 2017;

DRÉNO, 2017).

3.2.2 Classificações

Para  Zouboulis  e  Liakou  (2014),  a  acne  pode  ser  classificada  a  partir  de

diversas  perspectivas:  quadro  clínico,  idade  de  início  da  condição  e  gravidade,

conforme detalhado na Tabela 1.

Tabela 1 – Diferentes classificações da acne vulgar, a partir do
quadro clínico, idade de início e gravidade da doença

QUADRO CLÍNICO

Comedônica

Papulopustulosa
Papulopustulosa/Nodosa
Conglobata
Fulminans

IDADE DE INÍCIO

Neonatal
Infantil
Precoce
Vulgar
Tardia

GRAVIDADE
Leve
Moderada
Grave

Fonte: Adaptado de  ZOUBOULIS, C. C.; LIAKOU, A. I. Evidenced-
based treatment of acne. In: ZOUBOULIS, C. C.; KATSAMBAS, A.
D.; KLIGMAN, A. M. (Eds.). Pathogenesis and treatment of acne and
rosacea. Berlin: Springer-Verlag, 2014. p. 379-382.

Em  relação  ao  quadro  clínico,  a  acne  comedônica,  ou  comedoniana,  se

apresenta de uma forma mais branda, não inflamatória, caracterizada pela presença

de  diferentes  tipos  de  comedões:  microcomedões,  macrocomedões,  comedões
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abertos e fechados. A forma papulopustulosa é a com presença de inflamação e

associação de pápulas e pústulas aos comedões. Nodosa ou nódulo-cística, é a

forma que une as lesões anteriormente citadas à nódulos e/ou cistos, em um quadro

inflamatório bastante acentuado. A acne conglobata ocasiona abcessos e fístulas

extremamente inflamadas e intercomunicantes, na presença das demais lesões. O

tipo fulminans é uma manifestação grave e rara. Acomete, principalmente, o gênero

masculino  e  pode ocorrer  durante  uma evolução  do quadro  de acne  vulgar.  Os

indivíduos com tal condição possuem diagnóstico prévio de acne leve a moderada,

com desenvolvimento  abrupto  de  múltiplas  lesões  ulcerativas  que  culminam em

cicatrizes extensas. Febre, dor muscular e anemia são alguns dos sinais e sintomas

relacionados  (RIBAS;  OLIVEIRA;  RIBEIRO,  2008;  ZANELATO  et  al.,  2011;

KATSAMBAS; CUNLIFFE; ZOUBOULIS, 2014).

A idade  de  início  corresponde  à  fase  de  surgimento  da  patologia.  Quando

presente no nascimento do neonato, ou em suas primeiras quatro semanas de vida,

a acne é do tipo neonatal. A acne infantil aparece, aproximadamente, nos primeiros

três a seis meses de vida. Ao surgir por volta dos oito anos de idade, se revela uma

acne precoce. A acne vulgar atinge os adolescentes, a partir dos 12 anos de idade.

Após  os  25  anos,  manifesta-se  a  acne  tardia  (HERANE,  2014;  ZOUBOULIS;

DESSINIOTI; ANTONIOU, 2014).

Quanto  à  classificação  da  gravidade  da  acne,  mais  de  25  escalas  de

classificação  distintas,  já  foram  elaboradas  e  publicadas  na  literatura,  a  fim  de

identificar os tipos de acne como leve, moderada, grave, ou muito grave. Até então,

nenhuma alcançou seu objetivo: o consenso global de quais características cada

grau de acne apresenta. Todavia são empregadas em estudos e na prática clínica,

por  representarem  métodos  rápidos  de  análise  qualitativa.  As  escalas  de

classificação permitem uma observação geral  do  quadro de acne,  que pode ser

considerada  subjetiva,  mas  inclui  aspectos  que  são  ignorados  nos  métodos

quantitativos – como a distribuição das lesões e a presença de eritema/inflamação

(ADITYAN; KUMARI; THAPPA, 2009; AGNEW et al., 2016; BHAT; LATIEF; HASSAN,

2017). 

Nos  estudos  científicos,  recomenda-se  a  associação  entre  uma  escala  de

classificação  (método  qualitativo)  e  a  contagem de lesões (método quantitativo),

para garantir maior confiabilidade aos resultados. Para análise quantitativa da acne,
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duas técnicas frequentemente aplicadas são: Total Lesion Count (TLC) ou contagem

total de lesões e Acne Severity Index (ASI) ou índice de gravidade da acne. A TLC é

um somatório de todas as lesões acneicas, incluindo comedões, pápulas, pústulas e

nódulos,  dependendo do caso do paciente.  O ASI  é  calculado sobre  comedões,

pápulas e pústulas, da seguinte forma: ASI = Pápulas + (Pústulas × 2) + (Comedões

÷ 4) (ENSHAIEH et al., 2007; MAZZARELLO et al., 2018; FDA, 2018).

Com base no número de lesões na face, Tuchayi et al. (2015), classificaram a

gravidade da acne como leve: quando os comedões estão em número menor que

20, as pápulas e/ou pústulas <10, e não há nódulos ou cistos; moderada: apresenta

10-40 comedões,  10-40 pápulas e/ou pústulas,  0-10 nódulos e não há cistos;  e

grave:  com  40-100  comedões,  mais  de  40  pápulas  e/ou  pústulas,  mais  de  10

nódulos, e presença de muitos cistos.

Complementando essas duas técnicas de avaliação, e atribuindo às pesquisas

um  terceiro  comparativo,  o  registro  fotográfico  é  empregado  há  anos  como

ferramententa de análise da evolução dos tratamentos. Alguns detalhes devem ser

atentados para que uma fotografia possa ser reproduzida como prova: iluminação,

distância, dispositivo e processamento de imagem devem ser os mesmos no antes e

no pós-procedimento (ADITYAN; KUMARI; THAPPA, 2009; TUCHAYI et al., 2015).

3.3 Modalidades de tratamento da acne

São  amplamente  mencionadas  as  terapias  tópicas  e  as  terapias  orais  ou

sistêmicas para o tratamento da acne vulgar. As terapias tópicas são mais utilizadas

nos  quadros  de  acne  leve  a  moderada.  Englobam  as  subtâncias  com  caráter

seborregulador,  antibacteriano,  anti-inflamatório  e queratolítico,  em produtos  para

aplicação  local.  As  terapias  sistêmicas,  por  sua  vez,  são  indicadas  nos  casos

moderados  a  graves  e  na  acne  resistente  aos  recursos  tópicos,  pois  podem

acarretar  diversos efeitos colaterais.  Alguns pesquisadores sugerem a introdução

precoce da terapia oral, ou seja, independentemente da gravidade da acne, assim

que  observada  ineficácia  das  demais  alternativas  terapêuticas  (MONTAGNER;

COSTA, 2010; RIBEIRO et al., 2015; HARRIS; COOPER, 2017; MAZZARELLO et

al., 2018).
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A fototerapia para acne ativa,  é  uma opção de tratamento que abrange os

lasers,  os  LEDs  (light-emitting  diodes),  e  a  luz  intensa  pulsada  –  tecnologias

atuantes no controle da inflamação, como bactericidas, e na redução da hiperplasia

das glândulas sebáceas, respectivamente. Após a acne tornar-se inativa, os lasers

ablativos podem ser utilizados, pois são bem-vindos no tratamento das cicatrizes

derivadas das lesões (XIANG; GOLLNICK; 2014; BARAKAT et al., 2016; HARRIS;

COOPER, 2017; WIZNIA; STEVENSON; NAGLER, 2017).

3.3.1 Peelings químicos

Semelhantemente,  os peelings químicos  constituem  uma  modalidade  de

intervenção  que  permite  tratar  tanto  a  acne  vulgar  ativa,  quanto  as  cicatrizes  e

hipercromias  pós-inflamatórias  resultantes.  Os peelings químicos  consistem  na

aplicação, em consultório, de substâncias com caráter inicialmente esfoliante. Cada

tipo de sequela ou lesão, exige um agente esfoliante adequado e uma profundidade

de  ação  correspondente  ao  alvo  do peeling.  (KHUNGER,  2008;  MIYACHI;

DESSINIOTI; KATSAMBAS, 2014).

Seu objetivo  é  a destruição controlada de uma ou mais  camadas da pele,

intencionando a regeneração tecidual para remoção das irregularidades cutâneas.

De  acordo  com  o  estrato  atingido,  os peelings podem  ser  classificados  em

superficiais (quando se restringem à epiderme),  médios (ao alcançarem a derme

papilar),  e profundos (que penetram até a derme reticular média). Alguns fatores

podem interferir na profundidade do peeling químico (Tabela 2) (KHUNGER, 2008;

TRUCHUELO; CERDÁ; FERNÁNDEZ, 2017; WEISSLER et al., 2017; CHEN et al.,

2018).

Tabela 2 – Variáveis que influenciam na profundidade de ação dos peelings químicos
(continua)

RELATIVAS À TÉCNICA
DE APLICAÇÃO

Preparo da pele antes do procedimento (pré-peeling)

Higienização cutânea e método de aplicação

Tempo de exposição ao agente químico

Número de camadas aplicadas
Região anatômica delimitada

RELATIVAS À
FORMULAÇÃO

Agente químico
Concentração
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Tabela 2 – Variáveis que influenciam na profundidade de ação dos peelings químicos

(conclusão)

RELATIVAS À
FORMULAÇÃO

Veículo
pH

RELATIVAS AO
PACIENTE

Histórico médico
Tipo de pele

Fonte: Adaptado de MIYACHI, Y.; DESSINIOTI, C.; KATSAMBAS, A. D. Chemical peeling in acne. In:
ZOUBOULIS, C. C.; KATSAMBAS, A. D.; KLIGMAN, A. M. (Eds.).  Pathogenesis and treatment of
acne and rosacea. Berlin: Springer-Verlag, 2014. p. 511-517.

Na acne vulgar ativa, são utilizados os peelings químicos superficiais. Uma vez

que sua atividade se limita à epiderme, o peeling superficial pode ser aplicado, na

maioria das vezes, em todos os fototipos cutâneos com acne. Como requer pouco

tempo  de  recuperação,  apresenta  menor  risco  de  causar  hiperpigmentações  ou

hipopigmentações pós-inflamatórias. Edema e eritema são outros efeitos adversos

que podem estar associados. Mesmo com essas possibilidades, as complicações

são  consideradas  mínimas,  transitórias  e  facilmente  controláveis   (MIYACHI;

DESSINIOTI; KATSAMBAS, 2014; AL-TALIB et al., 2017).

A acidez é o mecanismo de ação mais comum dos peelings superficiais para

promover renovação tecidual, por intermédio da desestruturação do estrato córneo.

Um ácido é assim considerado, por se tratar de uma espécie doadora de íons H+,

capaz de diminuir o pH do meio, tornando-o ácido. Na terapêutica da acne vulgar, os

ácidos orgânicos são muito usados nos peelings superficiais, a exemplo do ácido

glicólico e do ácido salicílico. Além do baixo pH, responsável pela esfoliação da pele,

propriedades  antioxidantes,  seborreguladoras  e  antimicrobianas,  acompanham

essas substâncias químicas. Inserido no grupo dos ácidos orgânicos, encontra-se

um  vantajoso agente  antiacne:  o  ácido  chiquímico  (GARBOSSA;  MERCURIO;

CAMPOS, 2014; MOSER, 2018; CHEN et al., 2018). 

3.4 Ácido chiquímico

Em 1885,  Eijkman isolou o ácido chiquímico do fruto do  Illicium religiosum,

planta  conhecida  em japonês  pelo  nome  Shikimi-no-ki,  de  onde  surgiu  o  termo

shikimic acid (ácido chiquímico). Trata-se de um ácido orgânico que, atualmente,

pode ser  obtido  através de diversas plantas  e microrganismos (EIJKMAN, 1885;

BOHM, 1965; CANDEIAS; ASSOAH; SIMEONOV, 2018).
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Tornou-se amplamente conhecido, após sua utilização como substrato para a

síntese do fosfato de oseltamivir  (Tamiflu®),  o  único medicamento oral  disponível

para o tratamento das infecções causadas pelo vírus influenza. A pandemia de gripe

A de 2009,  voltou a atenção de todos para o agente precursor do antiviral  mais

eficiente, despertanto o interesse da indústria para suas outras prováveis aplicações

(ESTÉVEZ; ESTÉVEZ, 2012; QUIROZ et al., 2014; TRIPATHI et al., 2015; BORAH,

2015).

3.4.1 Estrutura e propriedades 

O ácido chiquímico é uma estrutura carbocíclica de seis membros (Figura 4),

um  hidroxiácido  e  composto  quiral  extremamente  funcional,  representado  pela

fórmula molecular C7H10O5. Seu formato lhe permite assumir um importante papel na

síntese de vários  componentes  biológicos.  Logo,  conquistou  espaço na indústria

farmacêutica,  na  cosmética  e  na  indústria  de  alimentos  (TRIPATHI  et  al.,  2015;

BORAH, 2015; PUBCHEM, 2019).

Figura 4 – Estrutura plana do
ácido chiquímico

Fonte: Disponível em: 
<https://www.nlm.nih.gov/>. 
Acesso em: 13 out. 2019.

Seu peso molecular é de 174,15 g/mol. Na nomenclatura IUPAC (International

Union of Pure and Applied Chemistry), o ácido chiquímico recebe a denominação de

ácido  (3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroxiciclohexeno-1-carboxílico.  Quanto  ao  potencial

carcinogênico em humanos, trata-se de um agente não classificável (PUBCHEM,

2019). 

https://www.nlm.nih.gov/
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Em  estudo  realizado  por  Garbossa,  Mercurio  e  Campos  (2014),  o  ácido

chiquímico provou sua atividade esfoliante e antioxidante, sendo recomendado pelos

autores para uso em formulações antienvelhecimento, em cosméticos com caráter

de melhora do microrrelevo cutâneo, e com propriedade protetora da pele. Gel e

solução foram considerados os veículos mais apropriados para alcançar os efeitos

esfoliantes. A maior eficácia clínica foi obtida pelo gel.

O ácido chiquímico foi lançado sob o nome Verochic®, pelo laboratório italiano

Sinerga,  como  especialmente  adequado  para  formulações  desodorantes,  que

requerem  ação  de  inibição  enzimática  e  bacteriana.  Suas  propriedades

antibacterianas  e  esfoliantes,  garantem  sua  indicação  de  uso  em  cosméticos

antiacne,  para  controle  da  proliferação  de  bactérias  e  da  hiperqueratinização

folicular. O Verochic® também pode ser usado em produtos anticaspa (SINERGA,

2018).

Dados  toxicológicos  demonstram  que  o  Verochic® não  provoca  irritação

cutânea (teste in vivo com gel a 2%), nem sensibilização (teste in vitro). Estudo in

vivo avaliou a eficácia do Verochic® a 5% na renovação celular, em comparativo com

uma solução de ácido glicólico a 50%. A perda de água transepidérmica (TEWL) foi

mensurada 1 hora após a aplicação, e aumentou em 52% com o uso do Verochic® e

em  35%  com  o  uso  do  ácido  glicólico,  significando  maior  eficácia  do  ácido

chiquímico para a renovação celular. Depois de 24 horas, observou-se que a região

tratada com o ácido glicólico estava seca, irritada e descamativa. A área tratada com

o Verochic® não apresentou tais efeitos (SINERGA, 2018, GALENA, 2019).

As concentrações de uso indicadas são: 2% a 5% como renovador celular, 1%

como desodorante, 1% a 2% como antiacne, acima de 5% como anticaspa, e 15% a

20% como peeling químico. Seu pH de estabilidade varia de 3 a 5. O Verochic® é um

produto  de  origem  vegetal,  não  testado  em  animais  (MOSER,  2019;  GALENA,

2019).
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4 METODOLOGIA

4.1 Tipo de pesquisa e local do estudo

Trata-se de um estudo de casos experimental e observacional não-controlado,

conduzido em consultório na clínica de estética Spa Jung – localizada na cidade de

Candelária/RS  –  após  aprovação  pelo  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  da

Universidade de Santa Cruz do Sul, sob o parecer nº 3.713.863 (ANEXO A).

4.2 População avaliada

Foram selecionados, entre estudantes de escolas de nível médio da cidade de

Candelária/RS, 20 voluntários de ambos os sexos, com idades entre 14 e 17 anos,

que  apresentavam  grau  de  acne  vulgar  leve  ou  moderado  na  região  da  face,

diagnosticado pela contagem total de lesões (TLC).

4.3 Critérios de inclusão e de exclusão

Comporam  a  pesquisa,  os  voluntários  que passaram  pelo  teste  prévio  de

reação  à  formulação,  sem  manifestarem  hipersensibilidade  e  irritação,  que

assinaram o Termo de Assentimento de Menor ou Incapacitado (ANEXO B), e cujos

responsáveis  assinaram  o  Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido  para

Responsabilizado (ANEXO C).

Foram excluídos os  indivíduos que corresponderam a algum dos seguintes

critérios:  gravidez;  lactação;  uso  de  medicamentos  fotorreativos  ou

fotossensibilizantes  nos  últimos  seis  meses;  patologias  cutâneas  localizadas  ou

generalizadas  (com  exceção  da  acne  vulgar);  câncer;  diabetes  não  controlada;

rosácea; herpes simples ativa ou zoster; queimadura solar local; hipersensibilidade

local; qualquer tratamento prévio que interfira na integridade cutânea local; e não

complacência com o tratamento ou com os cuidados domiciliares indicados.
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4.4 Riscos e benefícios

A pesquisa  envolveu  o  risco  de  incomodidade  por  parte  dos  participantes

voluntários, que poderiam apresentar irritação, sensibilidade ou descamação da pele

durante o tratamento.

Com  relação  aos  benefícios,  a  pesquisa  incluiu  os  seguintes:  a  possível

melhora do aspecto da pele, com a redução do número de lesões de acne vulgar; a

conscientização  dos  participantes  acerca  dos  cuidados  diários  com  a  pele,

diminuindo  as  chances  de  reincidência  dessa  condição  cutânea  entre  os

participantes; o possível aumento da autoestima dos adolescentes que receberam o

tratamento.

4.5 Procedimento geral para condução do estudo

Cada  voluntário  interessado  em  participar  da  pesquisa  foi  recepcionado,

juntamente  com  seu  responsável,  na  clínica  de  estética  Spa  Jung,  de

Candelária/RS, onde respondeu a um questionário formado por 10 perguntas acerca

de seu histórico e hábitos de vida, relativos aos critérios de inclusão e de exclusão

exigidos (APÊNDICE A).

Então, seguiu-se com a análise das lesões para determinação do grau de acne,

empregando a TLC, definida pelo somatório de todas as lesões da face, incluindo

comedões, pápulas, pústulas e/ou nódulos, sendo: menos de 20 comedões, pápulas

e/ou  pústulas  em  número  menor  que  10,  e  ausência  de  nódulos  ou  cistos  –

características da acne leve; e 10 a 40 comedões, 10 a 40 pápulas e/ou pústulas,

até 10 nódulos, e ausência de cistos – características da acne moderada. 

Após leitura e explanação, realizou-se a coleta das assinaturas do Termo de

Assentimento  de  Menor  ou  Incapacitado  e  do  Termo  de  Consentimento  Livre  e

Esclarecido  para  Responsabilizado.  O registro  fotográfico,  padronizado  em

iluminação, distância, posição e dispositivo utilizado nas sessões de tratamento, foi

tirado  da  frente,  lateral  esquerda  e  lateral  direita  da  face  de  cada  paciente,

posicionado em pé, ante um fundo preto.

Depois de constatada aptidão no teste de sensibilidade ao produto – onde uma

pequena quantidade da formulação foi aplicada na região retroauricular do paciente
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–  as  sessões  de  tratamento  foram agendadas,  com duração  aproximada  de  40

minutos. Foi solicitado aos voluntários que comparecessem sem maquiagem nas

datas  dos procedimentos.  Cada voluntário,  em seu momento,  foi  acomodado na

maca e teve a face higienizada com o uso de sabonete líquido facial  e algodão

umedecido em água. Depois de seca, a face completa recebeu a aplicação de uma

camada  do  peeling de  ácido  chiquímico,  mantido  por  20  minutos,  ou  até

observada/relatada intolerância. Ao final do tempo, a formulação foi removida com

água e algodão. As sessões foram concluídas com a aplicação do protetor solar em

toda a região tratada. 

Cada voluntário recebeu, de forma gratuita, um protetor solar FPS 30 com a

orientação de aplicação diária: pela manhã, após a limpeza da face, e reaplicação

no início da tarde. As sessões de atendimentos em consultório tiveram frequência

quinzenal,  em  um  período  total  de  2  meses.  A formulação  de  peeling químico

contendo ácido chiquímico em concentração de 20% e os protetores solares com

FPS 30 foram preparados magistralmente.

4.6 Registro e processamento dos resultados

A evolução  dos  casos  foi  acompanhada  visualmente  a  cada  procedimento

quinzenal. O registro fotográfico foi realizado na sessão de início e na sessão final

do estudo. Os métodos de TLC e ASI foram empregados no primeiro, no segundo e

no  quarto  (e  último)  atendimento.  No  último  encontro,  também  aplicou-se  o

questionário  de  satisfação  do  paciente  (APÊNDICE  B).  Os  dados  quantitativos

gerados foram submetidos a análise do Software IBM® SPSS Statistics.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O  presente  estudo  incluiu  20  pacientes  com  acne  vulgar,  dos  quais  10

concluíram todas as sessões de tratamento – sendo 50% do sexo feminino, e 50%

do sexo masculino. As idades variaram dos 14 aos 17 anos, com média  de 15,8

anos e desvio padrão ±1,1.

Com relação aos cuidados diários com a pele, incluindo a utilização de algum

cosmético, 60% da amostra não possuía qualquer tipo de cuidado, e 40% utilizava

um produto  de  limpeza  facial  todos  os  dias.  De  acordo  com a  classificação  de

Tuchayi  e  colaboradores (2015),  30% dos pacientes apresentavam grau leve de

acne, enquanto 70% apresentavam grau moderado de acne.

Os dados submetidos ao SPSS Statistics referem-se à semana pré-tratamento

e à oitava e última semana, na qual se obteve os resultados da 3ª sessão de peeling

de ácido chiquímico, e realizou-se a última aplicação do produto. TLC, ASI, lesões

inflamatórias  e  lesões não-inflamatórias  foram avaliadas nos dois  momentos por

Teste-T  pareado,  com  base  nas  médias  alcançadas,  utilizando  um  intervalo  de

confiança de 95% e valor-p significante < 0,05 (Tabela 3) – após a execução de dois

testes de normalidade sobre a amostra: o Kolmogorov-Smirnov e o Shapiro-Wilk.

Tabela 3 – Avaliação do número de lesões e gravidade da acne pré e pós-tratamento, a partir da
diferença entre as médias obtidas e valor-p

M±DP Valor-p
(< 0,05)Pré-tratamento Pós-tratamento Diferença

Método

TLC
(C+PP+PS+N)

85,0±11,5 67,8±9,7 17,2±2,9 0,0002

ASI
[PP+(PS×2)+(C÷4)]

54,6±9,9 28,9±5,5 25,6±5,1 0,001

Tipo de lesão

LI
(PP+PS+N)

22,0±5,0 8,7±2,4 13,3±3,0 0,002

LNI
(C)

63,0±8,5 59,1±8,1 3,9±1,4 0,021

Legenda: M=média; DP=desvio padrão; TLC=contagem total de lesões; ASI=índice de gravidade da
acne; C=comedões; PP=pápulas; PS=pústulas; N=nódulos; LI=lesões inflamatórias; LNI=lesões não-
inflamatórias.
Fonte: Dados da autora, 2020.
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Todas  as  médias  pós-tratamento  resultaram  em  um  valor  menor  quando

comparadas  ao  período  pré-tratamento,  apontando  uma  redução  importante  no

número  de  lesões  de  acne  e,  consequentemente,  uma  redução  também  na

gravidade da doença entre  os  pacientes.  A significância  estatística  dos dados  é

representada pelos valores-p, todos < 0,05. Apenas 20% dos pacientes obtiveram

alteração na classificação da gravidade da acne, passando do quadro moderado

para o leve. O restante, apesar da redução no número de lesões, permaneceu na

classificação inicial. Ao final, 50% dos pacientes apresentaram grau leve de acne, e

outros 50% apresentaram grau moderado de acne.

Quanto aos efeitos adversos, 10% dos pacientes relatou sentir  ardência na

face  durante  o  procedimento;  20%  observaram  descamação  no  período  pós-

procedimento;  30% relataram  sensibilidade  local  transitória  no  pós-procedimento

imediato; e 50% não apresentaram efeitos adversos.

Do total, 90% consideraram-se satisfeitos com o resultado do tratamento. Para

50%  dos  pacientes  houve  boa  melhora  no  quadro  de  acne;  para  30%  houve

moderada  melhora;  para  10% houve  leve/sutil  melhora;  e  para  outros  10% não

houve melhora. Todos os participantes da pesquisa indicariam e voltariam a realizar

o tratamento.

Os  peelings químicos  são  alternativas  conhecidas  na  terapêutica  da  acne

vulgar ativa (NOFAL et  al.,  2018).  Apesar  disso,  até a presente data,  não foram

encontrados estudos utilizando o ácido chiquímico como agente de peeling químico

superficial.  Neste  estudo,  o  peeling de  ácido  chiquímico,  como  método  isolado,

promoveu significativa redução do número de lesões de acne vulgar (Figuras 5, 6 e

7);  atuando,  sobretudo,  nas lesões inflamatórias;  com mínimos efeitos  adversos,

como analisado por TLC, ASI e questionário de satisfação do paciente.
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Figura 5 – A) Lados direito e esquerdo: antes;

B) Lados direito e esquerdo: depois

Fonte: Arquivo da autora, 2020.
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Figura 6 – A) Lados direito e esquerdo: antes;

B) Lados direito e esquerdo: depois

Fonte: Arquivo da autora, 2020.
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Figura 7 – A) Lados direito e esquerdo: antes;

B) Lados direito e esquerdo: depois

Fonte: Arquivo da autora, 2020.

BA
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Em revisão sistemática, Chen e colaboradores (2018), avaliaram a aplicação

de peelings químicos em quadros de acne vulgar, incluindo apenas ensaios clínicos

controlados e randomizados.  A busca revelou  oito  agentes  diferentes  de  peeling

químico atuando separadamente ou de forma combinada; na maioria dos casos, em

graus leves a moderados da doença. As concentrações variaram de 5% a 70%, e o

intervalo entre sessões mais empregado foi  de duas semanas. De acordo com o

estudo, os agentes mais citados são os ácidos salicílico e glicólico, nessa ordem. Os

autores descreveram os peelings químicos como uma forma positiva e bem tolerada

de  tratamento  para  acne  vulgar  leve  a  moderada,  com eficácia  similar  entre  os

agentes geralmente utilizados.

Em comparação com os agentes mais citados (Tabela 4), o ácido chiquímico

possui maior peso molecular e pKa mais alto. Isso implica diretamente na velocidade

de penetração da substância, que se torna mais lenta e uniforme, e na capacidade

ácida da mesma, que é fraca – considerando que o valor do pKa é inversamente

proporcional à força do ácido – e justifica os baixos efeitos adversos da técnica,

tornando-a  segura  mesmo  para  peles  mais  sensíveis  (TAO;  HAN;  TAO,  2008;

SARKAR, 2016).

Tabela 4 – Características dos ácidos chiquímico, salicílico e glicólico

Ácido Fórmula molecular Peso molecular pKa

Chiquímico C7H10O5 174,15 g/mol 4,14

Salicílico C7H6O3 138,12 g/mol 2,97

Glicólico C2H4O3 76,05 g/mol 3,83
Fontes: PUBCHEM, 2019; FOODB, 2020.

O ácido  salicílico  é  descrito  como um bom agente  comedolítico,  dada  sua

acentuada  lipofilicidade  (HAY  et  al.,  2018),  característica  ausente  no  ácido

chiquímico – o que explicaria sua menor ação nas lesões não-inflamatórias, como

observado neste estudo.

Em  contrapartida,  o  ácido  chiquímico  é  descrito  como  anti-inflamatório,

antioxidante, antimicrobiano e, recentemente, autores vêm testando sua atividade

antibiofilme em bactérias  (RAWAT;  TRIPATHI;  SAXENA,  2013;  BAI  et  al.,  2018).

Conhecendo a patogênese da acne vulgar, nota-se a relevância desse conjunto de

características para o controle do P. acnes e sequente controle geral da inflamação.
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6 CONCLUSÃO

Por meio deste estudo foi possível concluir que o ácido chiquímico, na forma de

peeling químico  superficial,  é  uma  opção  bem  tolerável  de  tratamento  entre

adolescentes  de  duas  escolas  de  ensino  médio  da  cidade  de  Candelária/RS.

Constatou-se diminuição significativa das lesões de acne vulgar nesses pacientes,

comprovada  pelos  métodos  de  contagem  total  de  lesões  (TLC)  e  do  índice  de

gravidade da acne (ASI); e observada mediante registro fotográfico.

Essa  redução  das  lesões,  ocorreu  de  forma  mais  eminente  nos  quadros

inflamatórios;  fato  que  esta  pesquisa  atribui  às  atividades  antimicrobiana  e  anti-

inflamatória do ácido chiquímico, frequentemente citadas na literatura; porém, para

obter resultados mais conclusivos acerca do tema, são necessários mais estudos,

com amostras mais representativas da população. Até a conclusão deste trabalho,

não tomou-se conhecimento de estudos que empregaram o ácido chiquímico como

agente de peeling químico superficial antiacne.
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APÊNDICE A – Questionário de avaliação do voluntário

IDENTIFICAÇÃO

Nome:________________________________ Idade:________ Sexo: F (   )   M (   )

Telefone:___________________ E-mail:___________________________________

Data da avaliação: ____/____/____

HISTÓRICO E HÁBITOS DE VIDA

1. Faz uso de algum medicamento? S (   )   N (   ). Qual?______________________

2. Tem histórico de acne na família? S (   )   N (   ). Pai (   )   Mãe (   )

3. É gestante ou lactante? S (   )   N (   )

4. Tem alguma doença diagnosticada? S (   )   N (   ). Qual?____________________

5. Tem alguma alergia, irritação ou excesso de sensibilidade na pele? S (   )   N (   ).

De que tipo?_________________________________________________________

6. Faz algum tratamento médico? S (   )   N(   ). Qual?________________________

7. Já fez algum tratamento dermatológico? S (   )   N(   ). Qual?_________________

___________________________________________________________________

8. Que cuidados você tem com a pele e que produtos utiliza diariamente?_________

___________________________________________________________________

9. Toma anticoncepcional oral? S (   )   N (   ). Qual?__________________________

10. Usa protetor solar na face todos os dias? S (   )   N (   ). Qual fator?___________

Qual a marca?________________________________________________________

CLASSIFICAÇÃO DA GRAVIDADE DA ACNE

TLC: Comedões (___) + Pápulas (___) + Pústulas (___) + Nódulos (___) = ____.

Resultado:

(    )  Leve: comedões <20, pápulas/pústulas <10, não há

nódulos ou cistos.

(     ) Moderada: 10-40 comedões, 10-40 pápulas/pústulas,

0-10 nódulos, sem cistos.

(     ) Grave: 40-100 comedões, >40 pápulas/pústulas, >10

nódulos, presença de muitos cistos.

Fonte: Tuchayi et al. (2015).
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APÊNDICE B – Questionário de satisfação do paciente

1) Você indicaria esse tratamento para alguém?

Sim (   )     Não (   )     Não sei/prefiro não responder (   )

2) Você voltaria a realizar esse tratamento?

Sim (   )     Não (   )     Não sei/prefiro não responder (   )

3) Marque o quão satisfeito você está com o resultado do tratamento:

Insatisfeito (   )     Pouco satisfeito (   )     Satisfeito (   )     Muito satisfeito (   )

4) Classifique o resultado que você observou com o tratamento:

Houve piora (   )     Não houve melhora (   )     Leve/sutil melhora (   )

Moderada melhora (   )     Boa melhora (   )

5) Durante a aplicação do produto, você sentiu algum dos seguintes efeitos?

Calor (   )     Ardência (   )     Coceira (   )

Outro (   ). Qual?__________________.     Não senti (   )

6) Logo após cada sessão de tratamento, alguma vez você sentiu um dos seguintes 

efeitos?

Sensibilidade transitória (   )     Descamação (   )     Ressecamento (   )

Outro (   ). Qual?__________________.     Não senti (   )
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ANEXO A – Parecer consubstanciado do CEP
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ANEXO B - Termo de assentimento de menor ou incapacitado

PEELING DE ÁCIDO CHIQUÍMICO NO TRATAMENTO DA ACNE VULGAR:

ESTUDO DE CASOS

Você está sendo convidado para participar da pesquisa de nome Peeling de ácido

chiquímico  no  tratamento  da  acne  vulgar:  estudo  de  casos. Seus  pais  (tutores)

permitiram sua participação. Nessa pesquisa, quero saber:

-  Qual  o  efeito  do ácido  chiquímico  no  tratamento  da  acne  no  rosto  dos

adolescentes;

- Se o ácido chiquímico na forma de peeling (esfoliante químico), é um tratamento

indicado para a acne;

Os jovens que irão participar dessa pesquisa têm de 12 a 18 anos de idade. Você

não precisa  participar  da  pesquisa se não quiser,  é  um direito  seu.  Não haverá

nenhum  problema  se  não  participar  ou  se  quiser  desistir  depois  de  iniciada  a

pesquisa. A pesquisa será feita na clínica de estética Spa Jung, de Candelária/RS,

onde os jovens serão entrevistados e avaliados. Na avaliação, será feita a contagem

das lesões no rosto, para saber seu grau de acne. Depois disso, os jovens que

possuem acne leve ou moderada, e nenhuma contraindicação para o tratamento,

terão  o  rosto  fotografado.  As  fotografias  serão  tratadas  com  o  máximo  de

privacidade e  sigilo.  Então,  será  realizado  um teste  de sensibilidade  com esses

jovens, onde será aplicada uma pequena quantidade do produto na região atrás da

orelha.  Todos  os  procedimentos  (entrevista,  avaliação,  fotografia  e  teste  de

sensibilidade) serão realizados pela pesquisadora, em um tempo aproximado de 40

minutos. Os jovens que não apresentarem irritação ou alergia ao produto, seguirão

com o tratamento, que será feito a cada quinze dias pela pesquisadora, em horários

pré-agendados,  durante  dois  meses.  Nesses  dias,  a  face  dos  jovens  será

higienizada  com  sabonete  líquido  e  depois  será  aplicado  o peeling (esfoliante

químico)  de  ácido  chiquímico,  deixando  agir  por  20  minutos.  O  produto  será

removido  com algodão  umedecido  em água  e  o  tratamento  será  finalizado  com

protetor solar FPS 30.  Ao final  de cada mês será feita uma nova contagem das

lesões, para avaliar se houve melhoria na pele. A fotografia será repetida apenas no
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final do tratamento. O uso do  peeling de ácido chiquímico é considerado seguro,

mas  é  possível  ocorrer  algum  desconforto,  como  irritação,  sensibilidade  ou

descamação da pele.  Caso aconteça algo errado,  você pode me procurar  pelos

telefones (51) 99591-5072 ou (51) 99749-1629, da pesquisadora Renata Wolff. Se

necessário,  o  tratamento  será  suspenso  e  você  será  encaminhado  para  o

atendimento médico de emergência pelo Sistema Único de Saúde (SUS),  ou se

preciso, para consulta com dermatologista, sem custos. Mas há coisas boas que

podem acontecer se você aceitar participar da pesquisa, como conhecer melhores

formas de tratar a acne, para melhorar a aparência da pele e diminuir o número das

lesões  da  acne,  e  também  aumentar  a  autoestima.  Nem  você,  nem  seus

pais/tutores, terão gastos com a pesquisa. Se você morar longe da clínica Spa Jung,

darei a seus pais/tutores dinheiro suficiente para transporte, para que eles também

possam acompanhar a pesquisa. Ninguém saberá que você está participando da

pesquisa, não falarei a outras pessoas, nem darei a estranhos as informações que

você me der. Os resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar os

jovens  que  participaram dela.  Quando  terminar  a  pesquisa,  os  resultados  serão

divulgados na forma de artigo, para contribuir com o meio científico e com outras

pesquisas relacionadas à esta. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar

para mim, a pesquisadora Renata Wolff. Eu escrevi meus telefones no início desse

texto. 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa Peeling

de ácido chiquímico no tratamento da acne vulgar: estudo de casos, que tem os

objetivos acima apresentados. Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem

acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento,

posso  dizer  “não”  e  desistir  que  ninguém vai  ficar  furioso.  A pesquisadora  tirou

minhas dúvidas e conversou com os meus responsáveis. Recebi uma cópia deste

termo de assentimento, li e concordo em participar da pesquisa. 

Candelária, ____de _________de __________. 

______________________________________________
Assinatura do(a) pesquisador(a)

_____________________________________________
Assinatura do/a responsável pelo/a menor
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ANEXO C - Termo de consentimento livre e esclarecido para responsabilizado

PEELING DE ÁCIDO CHIQUÍMICO NO TRATAMENTO DA ACNE VULGAR:

ESTUDO DE CASOS

Prezado senhor/Prezada senhora

Seu(ua)  responsabilizado(a)  está  sendo  convidado(a)  para  participar  como

voluntário(a)  do  projeto  de  pesquisa  intitulado  Peeling de  ácido  chiquímico  no

tratamento da acne vulgar: estudo de casos. Esse projeto é desenvolvido por uma

estudante e uma professora do Curso de Pós-Graduação em Saúde Estética da

Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC, e é importante porque pretende verificar

a eficácia  do ácido  chiquímico,  como  peeling químico  superficial,  em cabine,  no

tratamento da acne vulgar facial em adolescentes. Para que isso se concretize, seu

(ua) responsabilizado(a) será contatado(a) pela pesquisadora para ser entrevistado

e avaliado com a contagem das lesões de acne.  Depois disso, caso corresponda

aos critérios de inclusão, ele(a) terá a face fotografada. As fotografias serão tratadas

com privacidade e sigilo. Então, será realizado um teste de sensibilidade ao produto

do tratamento. Esses procedimentos serão realizados em um tempo aproximado de

40 minutos. Caso não apresente irritação ao produto, seguirá com o tratamento, com

a aplicação do peeling de ácido chiquímico, a cada quinze dias, em horários pré-

agendados,  durante  dois  meses.  Nessa  condição,  é  possível  que  alguns

desconfortos aconteçam, como é o caso, por exemplo, de irritação, sensibilidade ou

descamação  da  pele.  Caso  aconteça  algum  efeito  adverso,  você  e/ou  seu(ua)

responsabilizado(a)  podem me procurar pelos telefones (51) 99591-5072 ou (51)

99749-1629,  da  pesquisadora  Renata  Wolff.  Se  necessário,  o  tratamento  será

suspenso  e  seu(ua)  responsabilizado(a)  será  encaminhado  para  o  atendimento

médico de emergência pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ou se preciso, para

consulta com dermatologista, sem custos. Por outro lado, se o senhora/a concordar

com que seu responsabilizado(a) participe dessa pesquisa, benefícios futuros para a

área da saúde e da estética poderão acontecer, tais como: a conscientização entre

os  participantes  da  pesquisa  acerca  dos  cuidados  com  a  pele,  diminuindo  as

chances de reincidência dessa condição cutânea; a melhora da aparência da pele e
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redução do número de lesões da acne, aumentando também a autoestima. Para

participar  dessa  pesquisa  o  senhor/a  não  terá  nenhuma  despesa  com  seu(ua)

responsabilizado(a)  com  transporte,  alimentação,  exames,  materiais  a  serem

utilizados ou despesas de qualquer outra natureza.

Pelo  presente  Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido  eu,

_________________________________  declaro  que  autorizo  a  participação  de

meu(minha) responsabilizado(a) neste projeto de pesquisa, pois fui informado(a), de

forma clara e detalhada, livre de qualquer forma de constrangimento e coerção, dos

objetivos,  da  justificativa  e  dos  procedimentos  que  serão  realizados,  dos  riscos,

desconfortos  e  benefícios,  assim  como  das  alternativas  às  quais  poderia  ser

submetido, todos acima listados. Ademais, declaro que, quando for o caso, autorizo

a utilização de imagem e voz de meu (minha) responsabilizado (a) de forma gratuita

pelo pesquisador, em quaisquer meios de comunicação, para fins de publicação e

divulgação dos resultados da pesquisa, desde que ele (a) não possa ser identificado

através desses instrumentos (imagem e voz).

Fui, igualmente, informado(a):

a)  da  garantia  de  receber  resposta  a  qualquer  pergunta  ou  esclarecimento  a

qualquer  dúvida  acerca dos procedimentos,  riscos,  benefícios  e  outros  assuntos

relacionados com a pesquisa;

b) da liberdade de retirar  o consentimento de meu(minha) responsabilizado(a),  a

qualquer momento, e deixar de participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à

continuação de seu cuidado e tratamento;

c)  da  garantia  de  que  meu(minha)  responsabilizado(a)  não  será  identificado(a)

quando da divulgação dos resultados e que as informações obtidas serão utilizadas

apenas para fins científicos vinculados ao presente projeto de pesquisa;

d) do compromisso de proporcionar informação atualizada obtida durante o estudo,

ainda  que  esta  possa  afetar  a  vontade  de  meu(minha)  responsabilizado(a)  em

continuar participando;
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e) da disponibilidade de tratamento médico e indenização, conforme estabelece a

legislação,  caso  existam  danos  à  saúde  de  meu(minha)  responsabilizado(a),

diretamente causados por esta pesquisa; e,

f) de que se existirem gastos para participação de meu(minha) responsabilizado(a)

nessa pesquisa, esses serão absorvidos pelo orçamento da pesquisa.

A pesquisadora responsável por este Projeto de Pesquisa é Renata Wolff (Fone: 51

99591-5072 ou 51 99749-1629).

O presente documento foi assinado em duas vias de igual teor, ficando uma com o

voluntário  da  pesquisa  ou  seu  representante  legal  e  outra  com a  pesquisadora

responsável.

O Comitê de Ética em Pesquisa responsável pela apreciação do projeto pode ser

consultado, para fins de esclarecimento, através do telefone: (051) 3717- 7680. 

Local:______________________________Data __ / __ / ____

_____________________             ___________________________________
  Nome do voluntário                    Nome e assinatura do responsável legal    

___________________________
Renata Wolff


