
1 
 

FACULDADE EVANGÉLICA MACKENZIE DO PARANÁ  

LAURA INGRID VOLKWEIS LANGER 

LUCAS RODRIGUES PRIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGAÇÃO DE DEPRESSÃO E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES 

EM TRATAMENTO PARA ACNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2020 



2 
 

LAURA INGRID VOLKWEIS LANGER 

LUCAS RODRIGUES PRIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGAÇÃO DE DEPRESSÃO E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES 

EM TRATAMENTO PARA ACNE  

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como 

Requisito parcial à obtenção o grau acadêmico de 

Médico à Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná. 

 

Orientador: Dr. Renato Mitsunori Nisihara 

Co-orientador: Dra. Thelma Larocca Skare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2020 



3 
 

LAURA INGRID VOLKWEIS LANGER 

LUCAS RODRIGUES PRIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INVESTIGAÇÃO DE DEPRESSÃO E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES 

EM TRATAMENTO PARA ACNE 

 
Trabalho Científico de Curso apresentado como       
requisito parcial à obtenção de grau acadêmico de 

Médico à Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná.  

 
Orientador: Dr. Renato Mitsunori Nisihara 

                                                                Co-orientador: Dra. Thelma Larocca Skare 

    
 

                                                                Aprovado em: ____/____/_____ 

 
 

COMISSÃO EXAMINADORA 
 
 
 

 

Prof. Dr. ....................................................................... 

Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná 

 
 
 
 
 
 

 

Prof. Dr. ....................................................................... 

 
Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná 

 
 
 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dedicamos esse trabalho aos nossos pais, por todo amor e 

credibilidade depositados em nós durante nossos percursos; aos nossos 

irmãos, pelo incentivo e exemplo; aos nossos amores, pelo conforto e 

amparo.  

 
Laura Ingrid Volkweis Langer e Lucas Rodrigues Prim 



5 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 Agradecemos, primeiramente, a Deus por todas as bênçãos recebidas 

durante a vida e por ter nos guiado até aqui. Sem Ele, nada disso seria possível.  

 Aos nossos pais: Eliane, Ieda, Heraldo e Maurino. Agradecer, 

primeiramente, por terem nos dado a vida. Agradecer por todo o apoio e suporte, 

por terem sido exemplos de valores e de fé, tais exemplos que guiam o nosso 

caminho todos os dias. O nosso eterno obrigado.  

Aos nossos irmãos, Camila e Lucas, por sempre acreditarem que somos 

capazes, pelo amor, carinho e cuidado depositados em nós em toda nossa 

trajetória. 

 Aos nossos amores, Maira e Felipe, que sempre dispuseram do seu 

carinho para nos confortar e sempre nos incentivando a lutar pelos nossos 

objetivos, mesmo que em alguns momentos foi necessária à nossa ausência 

para alcançá-los. 

 Ao nosso orientador, professor Dr. Renato Mitsunori Nisihara pelos 

conhecimentos recebidos, pela oportunidade, pelo incondicional esforço em 

realizar esse trabalho e pela grande amizade. 

 Aos nossos amigos: Amanda, Carolina, Eloise, Eduardo, Gabriel 

Kondlatsch, Gabriel Paiva, Heloísa, Kader e Luciano que estiveram desde o 

começo da nossa trajetória até hoje. Obrigado por sempre nos incentivarem a ir 

em busca de nossos sonhos e estarem ao nosso lado para essa conquista. 

 Aos nossos colegas, Virgínia e Alexandre, que dispuseram do seu tempo 

para nos ajudar na coleta de dados, nosso muito obrigado. 

 Aos funcionários do ambulatório do Hospital Evangélico Mackenzie, em 

especial a Giovana, Lucas e Lurdes, por toda a ajuda, gentileza e atenção, nosso 

eterno obrigado. 

 E, aos fiéis amigos de quatro patas: Laika e Nick, “pois quando o mundo 

te dá as costas, eles nos dão a pata”.  

 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
“Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer 

nada, não existirão resultados”  

 

Mahatma Gandhi 



7 
 

RESUMO 

Introdução: A acne é uma condição que está muito presente no dia a dia dos 

dermatologistas. Cerca de 85% dos adolescentes são afetados por essa doença. 

A pele é o nosso principal órgão de comunicação, influenciando no processo de 

socialização e apresentando grande influência na imagem corporal e na 

autoestima. Nos Estados Unidos, aproximadamente, 20% dos adolescentes 

quando completam 18 anos apresentam transtorno de depressão maior. 

Objetivos: Avaliar se há ou não aparecimento de sinais depressivos em 

pacientes com acne. Avaliar o fator de risco acne para a qualidade de vida dos 

pacientes. Avaliar o impacto do uso da Isotretinoína no humor dos pacientes. 

Metodologia: O estudo foi realizado no Ambulatório de Dermatologia do Hospital 

Evangélico Mackenzie de Curitiba. A pesquisa teve desenho coorte prospectiva, 

não experimental, em que pacientes entre 12 e 50 anos foram divididos em dois 

grupos, um controle e um com pacientes com acne. O grupo acne foi subdividido 

entre aqueles que fizeram uso de Isotretinoína e aqueles que não necessitaram 

dessa medicação. Ambos os grupos foram submetidos aos questionários de 

Beck, SF-12 e sociodemográfico. Os pacientes que apresentam acne foram 

submetidos, novamente, aos questionários de inventário de depressão de Beck 

(IDB) e SF-12 depois de 90 e 180 dias. Os pacientes que durante o estudo 

apresentaram alguma mudança no comportamento foram aconselhados a 

integrarem-se na rede de atenção psicossocial. Resultados: Foram analisados 

100 pacientes, 50 do grupo acne e 50 do grupo controle. Não houve diferenças 

significativas entre o escore de IDB entre o grupo acne e controle (p=0.21). Não 

houve diferença significativa na análise dos escores de IDB e SF-12 no grupo 

acne durante os três momentos de observação. Os pacientes que usaram 

Isotretinoína não apresentaram mudança significativa nos escores de IDB e SF-

12 nos diferentes momentos. A maioria (66%) dos pacientes não sentiam 

necessidade de realizar acompanhamento psicológico/psiquiátrico Conclusão: 

A doença acneica não se apresentou como fator de risco para sintomatologia 

depressiva e piora da qualidade de vida. O uso da Isotretinoína para tratamento 

da acne não esteve vinculado ao aparecimento de sintomas depressivos e piora 

na qualidade de vida dentro de 180 dias de acompanhamento. 

Descritores: Acne, qualidade de vida, depressão, adolescência, Isotretinoína  
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ABSTRACT 

Introduction: Acne is a common disease and about 85% of the teenagers are 

affected by this illness. The skin is our main organ of communication and it has 

an intimate relationship with the socialization process, the body image and the 

self-esteem of these people. In the United States, approximately 20% of the 

adolescents when they complete 18 years old bring forward Major Depression 

Disorder. Objective: To evaluate if there is or not development of depressive 

signals in patients with acne. To evaluate the acne risk factor for patients quality 

life. To evaluate the side effect of the isotretinoin in patients humor. 

Methodology: This study was performed in the Dermatologic Ambulatory of the 

Hospital Evangélico Mackenzie in Curitiba. It was a cohort study, non-

experimental, in which patients between 12 and 50 years old were divided in two 

groups: patients with acne and the control group composed by patients without 

acne. The group of patients with acne was subdivided into patients that used 

isotretinoin and those who did not use. These groups answered to the Beck 

Depression Inventory (BDI), SF-12 and sociodemographic questionnaire. The 

group of patients with acne answered again to the BDI and SF-12 after 90 and 

180 days. The patients that developed behavioral changes during this study were 

advised to psychosocial attention network. Results: We studied 100 patients in 

this research, 50 in the acne group and 50 in the control group. There was no 

significant difference of the BDI score between the acne and control group 

(p=0.21). The acne group demonstrated a significant better quality of life than the 

control group in the first evaluation (p=0.044). In the acne group evaluation, there 

were no significant differences of the BDI and SF-12 scores during the three 

moments of follow-up. The patients that used isotretinoin did not present 

significant changes of their BDI and SF-12 scores in the three different moments. 

The most part of the acne group (66%) did not feel the need to join psychological 

support. Conclusion: The acne disease was not associated as a risk factor for 

depressive symptomatology and worse of quality of life. The use of Isotretinoin in 

the acne treatment was not associated to the development of depressive 

symptomatology and worse of quality of life in 180 days of follow-up. 

 

Key-words: acne, quality of life, depression, adolescence, isotretinoin  
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1. INTRODUÇÃO 

A acne é uma doença crônica, prevalente em adolescentes, que acomete 

o complexo pilossebáceo com aumento da produção sebácea, proliferação 

anormal do epitélio folicular, colonização bacteriana e inflamação. Além de 

alterações de pele, é uma condição responsável por sintomas psíquicos, como: 

baixa autoestima (OGE’; BROUSSARD; MARSHALL, 2019) . Níveis de 

androgênio circulante, descamação anormal de corneócitos, colonização por 

Cutibacterium acnes no ducto folicular, componente genético e hábitos 

alimentares são fatores diretamente relacionados à patogênese da doença. 

As lesões inflamatórias causadas pela acne se iniciam como pápula e 

podem evoluir para pústulas, nódulos ou formações cicatriciais. Há diversas 

opções de terapêuticas para acne, dentre as classes empregadas está a 

Isotretinoína (ISO), um retinóide, que é a primeira escolha em casos de acne 

grave nodular com duração mínima de 5 meses. (MONTAGNER; COSTA, 2010) 

A ISO é uma droga lipossolúvel cuja interação é possível com qualquer 

célula com receptor intracelular, porém, apresenta grande potencial de 

teratogênese e pode afetar o cérebro adulto com desregulação de 

neurotransmissores em determinadas áreas do sistema nervoso central e 

inibição da neurogênese hipocampal. Isso pode deixar o indivíduo mais 

suscetível a doenças psiquiátricas. Ainda não há um consenso se os sintomas 

depressivos seriam causados por esses mecanismos, por reações secundárias 

relacionadas à neuroplasticidade, por reações metabólicas ou ainda, pelas 

repercussões psicológicas do excesso de acne no jovem. Por isso, não é 

possível afirmar certamente qual a associação entre uso de ISO e o 

desenvolvimento comorbidades psiquiátricas. (HUANG; CHENG, 2017) 

(LUDOT; MOUCHABAC; FERRERI, 2015) (MELNIK, 2017); (TEIXEIRA; VIEIRA; 

FIGUEIREDO, 2012) 

Esses sintomas depressivos apontam para o possível desenvolvimento de 

um quadro de depressão crônica, cujo diagnóstico é clínico e se manifesta 

através diminuição da capacidade funcional e comprometimento da saúde física 

do indivíduo. Apesar da alta prevalência, principalmente, quando há outras 
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comorbidades associadas, ainda é uma condição subdiagnosticada e 

subtratada. A depressão pode estar intimamente relacionada à Acne, que 

comumente repercute mais na saúde mental dos indivíduos do que outras 

doenças dermatológicas. (WEEL-BAUMGARTEN et al., 2014) ;(FLECK et al., 

2009); (OLIVEIRA et al., 2017) 

2. OBJETIVOS 

2.1         OBJETIVO GERAL 

Avaliar se há ou não aparecimento de sinais depressivos em pacientes em 

tratamento de acne. 

2.2         OBJETIVO ESPECÍFICO 

Avaliar se a presença de acne afeta a qualidade de vida dos pacientes. 

Avaliar se há diferença ou não no aparecimento de sinais ou sintomas 

depressivos em pacientes de diferentes idades. 

Avaliar se há diferença ou não no aparecimento de sinais ou sintomas 

depressivos em pacientes em uso de ISO com as demais pacientes. 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1         ACNE 

A acne é uma condição que está muito presente no dia a dia dos 

dermatologistas. Cerca de 85% dos adolescentes são afetados por essa 

patologia (MELNIK, 2017). É uma patologia que afeta mais pessoas do sexo 

masculino (TAN; BHATE, 2015). Aproximadamente, todas as pessoas entre 15-

17 anos serão afetadas por um certo grau de acne. Quanto ao tempo de 

evolução da doença, há poucos estudos e com pouca qualidade devido à 

dificuldade de conduzi-los pela enorme disponibilidade terapêutica. Segundo 

estudos alemães, cerca de 64% da população entre 20-29 anos ainda 

apresentava acne e esse número caía para 43% na população entre 30-39 

anos.  (BHATE; WILLIAMS, 2013) 
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Acne é uma doença crônica que acomete o complexo pilosebáceo. Quatro 

processos inter-relacionados estão envolvidos: aumento da produção sebácea, 

proliferação anormal do epitélio folicular, colonização pela Cutibacterium Acnes 

(antigamente denominada Propionibacterium Acnes) e inflamação. A acne é uma 

entidade que pode deixar sequelas, como: cicatrizes, alterações na pigmentação 

da pele e baixa autoestima. (OGE’; BROUSSARD; MARSHALL, 2019) 

O aumento da produção sebácea, a formação de microcomedões e, 

posteriormente, as lesões inflamatórias são respostas aos estímulos 

androgênicos nas células sebáceas e nos queratinócitos. Esses possuem 

enzimas que são capazes de metabolizar os androgênios. Assim, a produção 

sebácea está intimamente concatenada com os níveis de androgênios 

circulantes, os quais podem causar a hipersecreção sebácea. (MONTAGNER; 

COSTA, 2010) 

Com a descamação anormal dos corneócitos, verifica-se o acúmulo no 

folículo sebáceo ocasionando a comedogênese, a qual culmina na formação de 

uma lesão microscópica (microcomedo). Com o tempo, ocorre acúmulo de 

lipídios, bactérias e fragmentos celulares que aumentam e originam o comedo. 

Esse pode ser classificado como inflamatório (proliferação bacteriana) ou não-

inflamatório (aberto ou fechado). A diminuição na produção sebácea de ácido 

linoleico e inclusões lipídicas anormais podem resultar em distúrbios de 

queratinização, mudanças na composição do sebo causando irritação dos 

queratinócitos, ativando a liberação de interleucina-1 (IL-1), a qual medeia a 

reação inflamatória associada à comedogênese. (MONTAGNER; COSTA, 

2010)   

A Propionibacterium acnes (P.acnes) é uma bactéria anaeróbica, gram-

positiva que se prolifera no ducto folicular, irritando a parede do ducto e induzindo 

a queratinização devido à hidrólise dos triglicerídeos do sebo. Essa bactéria ativa 

a resposta imune inata, ativando TLR-2 e 4 e induz a síntese de fatores pró-

inflamatório locais, como: O fator de necrose tumoral-α (TNF-α), IL-1β, 

prostaglandinas, leucotrienos e IL8. A resposta inflamatória antecede à 

hiperproliferação dos queratinócitos, semelhante a resposta imune 

de hipersensibilidade tipo-IV. O prognóstico melhora com a redução da P. acnes 
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juntamente com a redução dos mediadores inflamatório.  (MONTAGNER; 

COSTA, 2010) 

Outros fatores que auxiliam na patogênese da acne é o componente 

genético, a dieta a partir de alimentos com alto índice glicêmico (exemplo: 

bebidas adocicadas, derivados do amido, alimentos ultra processados), leite 

desnatado, estresse fisiológico, tabaco, e pele danificada ou não sadia parecem 

afetar a severidade da acne. (OGE’; BROUSSARD; MARSHALL, 2019) 

As lesões inflamatórias, geralmente, iniciam com um microcomedo prévio e 

com a formação da pápula, podendo evoluir para pústula, nódulos ou formação 

cicatricial. No folículo, observa-se a disseminação de linfócitos TCD4 e 

neutrófilos, assim como, a ruptura do ducto que ocasiona na saída de lipídios, 

corneócitos e bactérias na derme. Também, há liberação de citocinas e 

mediadores neuroinflamatórios, como: Os neuropeptídios (substância-P). A 

produção excessiva de sebo está ligada à deficiência de ácido linoleico que 

sucede o aumento de IL-1α. (MONTAGNER; COSTA, 2010) 

A terapêutica de acne vulgar é ampla e alinha-se não somente para a eficácia 

clínica, mas, acima de tudo, a segurança terapêutica para o paciente. Dentre a 

série de opções, há as classes terapêuticas clássicas, como: Os reitinoides, 

bactericidas e bacteriostáticos tópicos, antibioticoterapia sistêmica, 

hormonioterapia (antiandrogênicos, bloqueadores de hormônios ovarianos e 

adrenais), drogas controladoras de resistência periférica à insulina, retinoides 

orais; associações e combinações terapêuticas; e terapêutica de manutenção.  

A ISO oral é um retinoide sendo a primeira escolha para tratamento de acne 

grave nodular/conglobata e com duração, no mínimo, cinco meses. 

(MONTAGNER; COSTA, 2010) 

3.2 ISOTRETINOÍNA 

A ISO (13-cis ácido retinóico) pertence à classe dos retinóides, os quais são 

derivados da Vitamina A. Em meados de 1982, a fundação americana Food and 

Drug Administration (FDA) a aprovou como terapia para Acne não responsiva a 

outras antibióticoterapias. (LUDOT; MOUCHABAC; FERRERI, 2015) 
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A ISO apresenta característica lipossolúvel, portanto atravessa a barreira 

hemato-encefálica com facilidade e pode interagir com qualquer célula que haja 

um receptor intracelular (HUANG; CHENG, 2017). Ela também apresenta amplo 

potencial teratogênico atingindo, principalmente, o desenvolvimento do sistema 

nervoso, aumentando o risco de desenvolver exencefalia e hidrocefalia. 

Atualmente, há discordâncias na literatura médica sobre o potencial da terapia 

do ácido retinóico afetar o cérebro adulto. Maude Ludot e colaboradores em seu 

artigo “Inter-relações entre ISO e desordens psiquiátricas: Depressão, 

bipolaridade, ansiedade, psicose e suicídio – traduzido” relatam que o ácido 

retinóico pode afetar a função do corpo estriado, hipocampo, córtex frontal e 

hipotálamo, áreas as quais estão envolvidas na fisiopatologia da depressão. 

A hipótese consiste que o ácido pode causar a desregulação dos 

neurotransmissores, principalmente, no hipocampo e corpo estriado (vias 

dopaminérgicas) e uma inibição na neurogênese hipocampal (LUDOT; 

MOUCHABAC; FERRERI, 2015) 

Em outro estudo, realizado por Bodo C. Melnik na Universidade de 

Osnabrück, Alemanha, cita que já foram realizadas terapias com Isotretinoína 

em ratos e houve diminuição tanto da neurogênese como do volume do 

hipocampo. Isso realça a existência da suscetibilidade a desenvolver doenças 

psiquiátricas com o uso de ISO (MELNIK, 2017). 

Em um estudo de metanálise, publicado pelo departamento de Dermatologia 

do Hospital Wan Fang, Taiwan e colaboradores indica-se que o uso crônico da 

ISO em dose de 1mg/kg aumenta os sintomas depressivos em ratos em alguns 

estudos, porém não há mudanças em outros. (HUANG; CHENG, 2017) 

Em termos fisiológicos, sabe-se que existem abundantes receptores 

retinóides cerebrais, principalmente, na amígdala, hipocampo e córtex pré-

frontal. O ácido retinóico parece influenciar, sobretudo, o sistema dopaminérgico, 

promovendo a síntese de dopamina ou modulando receptores D2. Alterações 

em outros neurotransmissores também foram descritas como a Serotonina (por 

meio de indução do receptor 5-HT1A) e a noradrenalina (atuando sobre seu 

transportador). No córtex cerebral de pacientes medicados com a ISO foram 
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evidenciadas alterações funcionais do córtex pré-frontal e diminuição do 

metabolismo do córtex orbito-frontal. (MADEIRA et al., 2012) 

As revisões atuais demonstram que a depressão e a ideação suicida 

aparecem, comumente, em um a dois meses, depois do início do tratamento. 

Isso sugere que a interação biológica não deve ser da influência direta da ISO 

em neurotransmissores ou outras vias. Porém, as desregulações parecem ser 

através de mecanismos secundários, possíveis alterações da neuroplasticidade 

ou metabolismos influenciados pelo retinóide. (OLIVEIRA et al., 2017) 

A potencial associação entre a ISO e quadros psiquiátricos, nomeadamente 

depressivos, não pode ser confirmada com base nas evidências disponíveis. 

Embora as pesquisas sugeriram mecanismos etiopatogênicos, a evidência 

clínica tem-se baseado em relatos de caso, os quais somente geram hipóteses 

e portanto, não sendo confirmatórios. (MADEIRA et al., 2012) 

Outra vertente muito forte é embasada por Dermatologistas e Psicólogos de 

que o que causa a depressão no jovem é o excesso de lesões. De acordo com 

Vera Teixeira e colaboradores, em seu artigo “Impacto psicossocial da acne”, a 

acne afeta cerca de 85% dos adolescentes e é o principal motivo de consulta na 

Dermatologia. 

A pesquisadora também ressalta que a adolescência é um período 

considerado instável, tanto física quanto psicologicamente, no qual o jovem 

sente necessidade de agradar outras pessoas. O desenvolvimento da acne pode 

ocasionar repercussões psicológicas, como: Perda da autoestima, distorção da 

imagem corporal, constrangimento, isolamento social, revolta, ansiedade, 

depressão entre outras (TEIXEIRA; VIEIRA; FIGUEIREDO, 2012) 

Existe uma boa evidência de que a presença da acne, por si só, é um fator 

de risco independente para a presença de sintomas depressivos (OR = 2.04) e 

tentativas de suicídio (OR = 1.83). Acoplado a isso, o tratamento eficaz da acne 

com ISO tem se mostrado conduzir um significante aumento nos scores de 

depressão. (DAUNTON; OYEBODE; GOULDING, 2019) 
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Uma revisão Cochrane -publicada em 2018- relatou que a natureza 

heterogênea das atuais evidências e o fato de que é compreendida, 

principalmente, por estudos de baixa qualidade impede uma conclusão definitiva 

do perfil de segurança do retinóide oral. (DAUNTON; OYEBODE; GOULDING, 

2019) 

Em um estudo de revisão publicado pela Associação Canadense de 

Dermatologia em 2017, consta que a Acne Vulgaris tem um impacto considerável 

no bem-estar dos pacientes, além de apresentar dores e cicatrizes. Esse impacto 

comportamental na Acne é maior do que de outras doenças crônicas 

dermatológicas como Psoríase e Alopecia. Além disso, a Acne pode ser uma das 

responsáveis pelo surgimento de alguns comportamentos, como: A timidez, 

isolamento social, ansiedade, depressão, sintomas obsessivos/compulsivos, 

ideação e tentativas de suicídio. Os impactos na qualidade de vida são 

comparáveis à asma, à epilepsia, a diabetes, à lombalgia e a artrites. (OLIVEIRA 

et al., 2017) 

O Jornal Australiano de Dermatologia, em 2017, relatou que o FDA se 

embasou em estudos de caso-controle, os quais não foram bem elaborados, 

para afirmar que a depressão e o suicídio seriam possíveis efeitos colaterais do 

retinóide. Porém, ainda, cita que pacientes com alterações pré-existentes do 

humor apresentam maior probabilidade de desenvolver depressão em uso de 

ISO. (REA et al., 2017) 

Os canadenses apontaram que tanto a acne quanto a adolescência são 

fatores de risco para desenvolvimento de depressão e suicídio. Stephanie Rea 

e colaboradores argumentam que é biologicamente plausível a Isotretinoína 

induzir a depressão, porém sem confirmação (REA et al., 2017). 

Na prática clínica, surge dificuldade devido ao fato de a depressão ser comum 

em indivíduos com acne. Formas severas dessa doença dermatológica têm 

elevado impacto em termos de mobilidade psiquiátrica. 

Autores têm sugerido que a ISO pode ter impacto positivo nas formas graves 

da acne, porém em doses mais baixas que as administradas atualmente. 

(MADEIRA et al., 2012) 
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Por isso, é recomendado que antes de iniciar a terapia com a ISO o 

dermatologista se certifique se há histórico familiar de depressão ou sintomas 

depressivos no paciente. Embora, a confirmação desses não exclui a terapia 

com retinóides em pacientes com acne severa. A partir disso, deve-se utilizar de 

uma equipe multidisciplinar entre dermatologistas, psiquiatras e psicólogos para 

acompanhamento do tratamento. No presente momento, sabe-se que existe 

uma relação, mas não há claras conclusões sobre depressão e suicídio serem 

efeitos colaterais. Os retinóides podem causar Letargia como efeito colateral, 

muitas vezes, confundido com depressão. Portanto, se o Dermatologista 

perceber sintomas depressivos deve recorrer a profissionais da saúde mental 

para realizar um cuidado integrado e multidisciplinar (OLIVEIRA et al., 2017). 

3.3 DEPRESSÃO 

A depressão (episódio depressivo maior) é uma condição crônica e 

recorrente, frequentemente, relacionada com incapacitação funcional e 

comprometimento da saúde física. O diagnóstico é clínico, em que o paciente 

deve apresentar por no mínimo duas semanas, cinco ou mais dos seguintes 

sintomas, dos quais se faz necessária a presença de ao menos um dos dois 

primeiros sintomas: 

Humor deprimido durante a maior parte do dia, quase diariamente; redução 

significativa em interesse ou prazer em (quase) todas as atividades; evidente 

perda ou ganho de peso; insônia ou hipersonia; agitação ou inibição 

psicomotora, fadiga ou perda de energia; sentimento de inutilidade ou 

desvalorização ou culpa excessiva ou inadequada; redução da capacidade de 

concentração ou indecisão; pensamentos recorrentes sobre a morte, ideação 

suicida, planejamento suicida ou tentativa de suicídio (WEEL-BAUMGARTEN et 

al., 2014). 

Estudos de prevalência em diferentes países ocidentais mostram que a 

depressão é um transtorno frequente. A prevalência anual na população em 

geral varia de 3 a 11%. Esta porcentagem sobe, quando visamos a populações 

específicas, como: Infartados (33%), pacientes oncológicos (47%), pacientes 

internados por doenças físicas (22%-33%). Apesar da alta prevalência, a 
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Depressão ainda continua sendo subdiagnosticada e subtratada: Entre 30 a 60% 

dos casos de depressão não são detectados pelo médico clínico em cuidados 

primários (FLECK et al., 2009). 

Dentre os fatores de risco para desenvolver a depressão, encontram-se: 

fatores temperamentais, como: Afetividade negativa (neuroticismo); fatores 

ambientais, como: Experiências adversas na infância, eventos estressantes na 

vida são reconhecidos como precipitantes de episódios depressivos maiores; 

fatores genéticos, familiares de primeiro grau de indivíduos com transtorno 

depressivo maior têm risco de duas a quatro vezes mais elevado de desenvolver 

a doença que a população geral (PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).  

Na literatura médica, existem evidências conclusivas de que os 

antidepressivos são eficientes no tratamento da depressão aguda de moderada 

a grave, podendo melhorar os sintomas ou eliminando-os por completo. O índice 

de resposta em amostras com intenção de tratamento varia de 50 a 65%, contra 

25 a 30% apresentados no placebo por estudos clínicos randomizados. Já em 

casos de depressão aguda leve, tratamentos psicológicos específicos, como: 

psicoterapia cognitivo-comportamental, psicoterapia comportamental, 

psicoterapia interpessoal e psicoterapia de resolução de problemas mostram-se 

efetivos (FLECK et al., 2009). 

A Depressão é a doença psiquiátrica mais comum e uma das principais 

causas de morbidade e mortalidade nos Estados Unidos. Aproximadamente, 

20% dos adolescentes já apresentaram Depressão Maior quando completam 18 

anos. É estimado que cerca de um quarto dos primeiros episódios depressivos 

ocorreram durante a adolescência (MENDELSON; TANDON, 2016). 

A Depressão maior em adolescentes está associada a dificuldades nos 

relacionamentos, aumento do risco do uso de substâncias, aumento das taxas 

de suicídio e performance escolar prejudicada (MENDELSON; TANDON, 2016). 

Embora o achado mais reproduzível na epidemiologia do transtorno 

depressivo maior tenha sido uma prevalência maior no sexo feminino, não 

existem diferenças claras entre os gêneros em sintomas, curso, resposta ao 

tratamento ou consequências funcionais. (PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014) 
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3.4 ACNE E COMORBIDADES PSIQUIÁTRICAS 

A primeira menção da dermatologia psicossomática foi dos anos 80, quando 

os pesquisadores Cermak e Panconesi descreveram a relação entre “psique e 

doenças da pele” (Cermak, 1980; Panconesi, 1984). 

Os sistemas tegumentar e nervoso apresentam relações embriológicas, tanto 

a epiderme quanto a placa neural são derivados do ectoderma, os melanócitos 

são originados da crista neural. Portanto desde o embrião esses sistemas estão 

inter-relacionados. (MADHULIKA A. GUPTA, MD, FRCPC; JOHN J. 

VOORHEES, 1990) 

A acne afeta, principalmente, pessoas que estão no desenvolvimento 

puberal. Aproximando-se da puberdade, os jovens se tornam mais conscientes 

sobre a sua aparência e têm medo de serem julgados pela aparência física e, 

como consequência, acabam falhando em desenvolver habilidades sociais e sua 

autoconfiança.  (HAROON et al., 2019) 

A acne está sendo associada a sintomas psiquiátricos adversos. Nos 

ambulatórios de dermatologia, aproximadamente, 25,2% dos pacientes com 

acne apresentam alguma morbidade psiquiátrica. No entanto, poucos estudos 

avaliaram a significância do diagnóstico clínico da depressão maior entre 

pessoas com acne. (VALLERAND et al., 2018) 

Em estudo coorte retrospectivo realizado na Inglaterra, após 15 anos de 

follow-up, a probabilidade de desenvolver depressão maior foi de 18,5% em 

pacientes com acne e 12% na população geral sem acne. Pacientes com acne 

apresentaram um risco significativamente aumentado para desenvolver 

depressão, porém somente nos primeiros cinco anos do diagnóstico. Esse risco 

foi ainda maior no primeiro um ano de diagnóstico e depois decresce. 

(VALLERAND et al., 2018) 

Um estudo transversal, realizado no Colégio de Medicina de Oxford, 40% dos 

pacientes com acne apresentavam comorbidades psiquiátricas contra 24% dos 

pacientes do grupo controle. Segundo o estudo, essa diferença foi 

estatisticamente significante. (BONDADE; HOSTHOTA; BASAVARAJU, 2019) 
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De fato, a acne parece ter maior efeito adverso no humor do que outras 

doenças cutâneas, como: psoríase e alopécia. A acne gera timidez e isolamento 

social e está associada a traços de ansiedade, assim como, depressão, sintomas 

obsessivos/compulsivos, ideação e atentados suicidas e transtorno dismórfico 

corporal. Além do mais, apresenta efeitos na qualidade de vida tanto quanto 

asma, epilepsia, diabetes, dor lombar ou artrite. (OLIVEIRA et al., 2017) 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

Evangélica Mackenzie, em Curitiba-PR, no dia 18 de Setembro de 2018, sob o 

número CAAE 98305418.0.0000.0103 (ANEXO A).   

Todos os pacientes e controles incluídos na pesquisa foram esclarecidos e 

assinaram o TCLE para ingressar na pesquisa. No caso de menores de dezoito 

anos, seus responsáveis assinaram o termo de assentimento. 

4.1 AMOSTRA 

Trata-se de um estudo com desenho coorte prospectivo, não experimental 

com pacientes dermatológicos do ambulatório do Hospital Universitário 

Evangélico Mackenzie (HUEM), com idade entre 12 e 50 anos, no período de 

novembro de 2018 até setembro de 2019. Foram divididos em dois grupos: um 

controle contendo cinquenta pacientes sem diagnóstico de acne e um grupo com 

cinquenta pacientes com diagnóstico de acne. O grupo que apresentava acne 

foi subdividido entre aqueles que fizeram uso de ISO e aqueles que não 

necessitaram dessa medicação. É interessante pontuar que o início do uso da 

ISO nos pacientes não teve nenhuma interferência da presente pesquisa. Os 

pacientes iniciaram o medicamento e seguiram critérios adotados pela equipe de 

dermatologia do HUEM. 

O diagnóstico da acne é clínico. A partir da inspeção das lesões, pode-se 

determinar a classificação da doença em: Comedoniana, pápulo-pustulosa, 

nodular e cística. (SILVA; COSTA; MOREIRA, 2014) 

Os grupos foram submetidos ao Inventário de Depressão de Beck (IDB), ao 

12-Item-Short-Form Health Survey (SF-12) e ao questionário sócio demográfico 
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(QSD). Os pacientes dermatológicos foram submetidos a esses questionários no 

primeiro momento, no qual não estavam em tratamento para a acne, e em mais 

dois momentos: três e seis meses após o início do tratamento. Os indivíduos 

sadios foram submetidos aos questionários no último momento para propor uma 

análise mais correta dos dados. 

Todos os pacientes foram esclarecidos e assinaram TCLE para ingressar na 

pesquisa. No caso de menores de dezoito anos, seus responsáveis assinarão o 

documento. A todos os pacientes, de ambos os grupos, foi disposto o serviço de 

psicologia de forma gratuita e sem fila de espera. 

4.2 EPIDEMIOLOGIA 

Os dados clínicos e epidemiológicos (idade, sexo, tempo de doença), assim 

como dados de tratamento, foram coletados por revisão de prontuários e por 

meio do QSD. 

4.3 DEPRESSÃO E QUALIDADE DE VIDA 

Para avaliação da atividade da depressão e qualidade de vida foram 

aplicados questionários validados. 

O questionário 12-Item Short-Form Health Survey (SF-12)  foi criado em 1994 

por Ware et al como uma alternativa de mais rápida aplicação ao instrumento 

36-Item Health Survey (SF-36), previamente, desenvolvido por esses mesmos 

autores. Composto por doze itens derivados do SF-36, o SF-12 avalia oito 

diferentes dimensões de influência sobre a qualidade de vida, considerando a 

percepção do indivíduo em relação aos aspectos de sua saúde nas quatro 

últimas semanas. Cada item possui um grupo de respostas distribuídas em uma 

escala graduada, tipo Likert, sendo avaliadas as seguintes dimensões: função 

física, aspecto físico, dor, saúde geral, vitalidade, função social, aspecto 

emocional e saúde mental. Através de um algoritmo próprio do instrumento, dois 

escores podem ser mensurados: o físico (Physical Component Summary ou 

PCS) e o mental (Mental Component Summary ou MCS). Em ambos, a 

pontuação varia em uma escala de zero a cem, sendo os maiores escores 

associados a melhores níveis de Qualidade de Vida. No Brasil, o SF-12 teve sua 
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versão traduzida validada em 2004 em uma população com doença pulmonar 

obstrutiva crônica. (SILVEIRA et al., 2013) 

Já o IDB, foi desenvolvido por Beck, Ward, Mendelson, Mock e Erbaugh em 

1961. O inventário foi desenvolvido, primeiramente, para o uso em pacientes 

psiquiátricos e no Manual de Beck e Steer (1993b) houve a recomendação de 

utilizá-lo para pesquisas na população geral. É uma escala de 21 itens, com 

valores das respostas variando entre 0 a 3. O escore total se dá pela soma dos 

escores individuais e permite a classificação de níveis de intensidade de 

depressão. De acordo com O Manual de Beck e Steer (1993b), “se o propósito 

da pesquisa é detectar o número máximo de pessoas deprimidas, os pontos de 

cortes deveriam ser baixados, para minimizar os falsos negativos, mesmo que o 

número de falsos positivos vá aumentar, este método será útil na triagem de 

possíveis casos de depressão”. Portanto, os escores do IDB classificam os 

sintomas como mínimos (0-9), leves (10-16), moderados (17-29) e grave (30-

63). A versão para o português foi validada pelo Manual da versão em português 

das Escalas de Beck em 2001. (CUNHA, 2001) 

4.4 CRITÉRIO PARA INÍCIO DA ISOTRETINOÍNA   

 A equipe utiliza como base o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 

– Acne, segundo a Portaria SAS/MS nº 389, de 19 de Setembro de 2001. Apesar 

de seguir este protocolo, cada caso é analisado individualmente pela equipe 

médica. Os principais pontos são: as questões psiquiátricas, tratamentos e 

procedimentos prévios, além da solicitação de exames para as provas de 

atividade hepática e teste de gravidez, o qual é realizado em todas as pacientes 

em idade reprodutiva. 

 Todos os pacientes, que iniciaram o tratamento ou seus responsáveis 

legais, tiveram que assinar o Termo de Consentimento Informado do HUEM e 

apresentar os exames laboratoriais. A equipe médica do HUEM, também, foi 

responsável pelo monitoramento desses pacientes, a nós, coube, apenas, o 

papel observacional por seis meses. 

 4.5 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS 
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Os dados coletados foram planilhados com auxílio do programa Excel. As 

análises estatísticas foram feitas com o auxílio do programa Graph Pad Prism 

5.0. As variáveis contínuas foram expressas como média ± desvio-padrão e 

comparadas com os testes t e Mann-Whitney. As variáveis categóricas foram 

expressas em porcentagens e comparadas com o teste do qui-quadrado ou teste 

exato de Fisher, conforme apropriado. Valores de p menores que 0,05 foram 

considerados estatisticamente significativos. 

5. RESULTADOS 

No início do trabalho, tivemos 101 pacientes com o diagnóstico de acne.        

Desses, 36 pacientes iniciaram o tratamento com ISO e 65 utilizaram outro 

tratamento. Dos 101 pacientes, 26 pacientes foram excluídos por possuírem 

diagnóstico familiar ou pessoal de depressão. Dos 75 pacientes incluídos, 25 

desistiram em algum momento, nos restando-nos uma amostra de 50 pacientes: 

24 utilizando ISO e 26 não. Os dados estão disponibilizados no fluxograma 

abaixo. 

Figura 1 – FLUXOGRAMA DOS PACIENTES INCORPORADOS AO ESTUDO 

 

Foram analisados 100 pacientes. Dentre esses, 50 pacientes compunham 

o grupo acne e 50 o grupo controle, sem acne. A mediana de idade do grupo 

acne foi 20 anos, com intervalo interquartil de 17 e 27 anos. Já a mediana de 

idade do grupo controle foi de 23 anos, com intervalo interquartil de 21 a 33 anos. 
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O sexo de maior prevalência foi o feminino (p=0.0001). Quanto ao tempo de 

doença acneica, a mediana foi de 4 anos, com intervalo interquartil de 3 a 8 anos. 

Os dados demográficos dos pacientes podem ser analisados na Tabela 1. 

Tabela 1 – ANÁLISE SOCIODEMOGRÁFICA DO GRUPO ACNE E CONTROLE 

Parâmetro Grupo Acne Grupo Controle 

Sexo   

Feminino 35 (70%) 34 (68%) 

Masculino 15 (30%) 16 (32%) 

Mediana de Idade (anos) 20 (IIQ=17-27) 23 (IIQ=21-33) 

Estado Civil   

Solteiro 42 (84%) 41 (82%) 

Casado 08 (16%)  09 (18%) 

Escolaridade   

Ensino Superior 19 (38%) 40 (80%) 

Ensino Médio Completo 14 (28%) 05 (10%) 

Ensino Médio Incompleto 15 (30%) 02 (04%) 

Ensino Fundamental Incompleto 04 (04%) 03 (06%) 

Renda Familiar   

Menos que 3 salários mínimos (até R$ 2862,00) 34 (68%)  18 (36%) 

De 3 a 5 salários mínimos (até R$ 4770,00) 10 (20%) 23 (46%) 

De 6 a 10 salários mínimos (até R$9450,00) 03 (06%) 07 (14%) 

Mais que 10 salários mínimos  03 (06%) 02 (04%) 

Fonte: Os autores (2020) 

 Quando se analisou a diferença do escore do IDB entre o grupo acne e o 

grupo controle, mostrou-se que não houve diferença significativa entre eles 

(p=0.21). A mediana do Beck do grupo acne foi 7, enquanto que a do grupo 

controle foi 10,5. Esses dados se encontram no gráfico 1. 

GRÁFICO 1 – COMPARATIVO DO IDB DO GRUPO ACNE E CONTROLE 

 

Fonte: Os autores (2020) 
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Quando se analisa os índices de Beck dos três momentos (mês 0 – 3 – 6) 

do grupo acne, observou-se que não houve, também, diferença significativa 

entre eles (p=0.97). As medianas foram, respectivamente, 7,7 e 6. Esses dados 

estão apresentados no gráfico 2. 

GRÁFICO 2 – ANÁLISE DO IDB DO GRUPO ACNE NOS TRÊS MOMENTOS 

 

Fonte: Os autores (2020) 

Ao se analisar os resultados do questionário SF-12 e os comparando com 

o grupo acne e o grupo controle, notou-se uma pequena diferença significativa 

entre eles (p=0.044). A mediana do grupo acne foi 49,7, enquanto que do grupo 

controle foi 45,45. Esses dados estão apresentados no gráfico 3. 

GRÁFICO 3 – COMPARATIVO DO SF-12 DO GRUPO ACNE E CONTROLE 

 

Fonte: Os autores (2020) 

Analisando o índice do SF-12 nos três diferentes momentos do grupo acne, 

observou-se que não houve diferença significativa entre eles (p=0.57). As 

medianas foram, respectivamente, 49,7; 48,55; 50,4. Esses dados estão 

elucidados no gráfico 4. 



29 
 

GRÁFICO 4 – ANÁLISE DO SF-12 DO GRUPO ACNE NOS TRÊS MOMENTOS  

 

Fonte: Os autores (2020) 

Ao dividir o grupo acne, em grupo que fez e grupo que não fez uso de ISO, 

comparando as medianas de seus escores no IDB e médias do SF-12, não 

houve diferença significativa (p=ns) em nenhum dos escores nos diferentes 

momentos. Os dados podem ser encontrados na tabela 2. 

TABELA 2 – ANÁLISE DA MEDIANA DO INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK E DA 
MÉDIA DO SF-12 NOS PACIENTES QUE USARAM OU NÃO ISO 

 Sem Isotretinoína Com Isotretinoina p valor 

Número da amostra 26 24  

IDB mês 0 7 5 p = 0.49 

IDB mês 3 8 4 p = 0.82 

IDB mês 6 6 6,5 p = 0.48 

SF12 - MCS mês 0 49,35 51,1 p = 0.51 

SF12 - PCS mês 0 45,8 43,8 p = 0.31 

SF12 - MCS mês 3 46,75 49,9 p = 0.79 

SF12 - PCS mês 3 44,4 43,05 p = 0.74 

SF12 - MCS mês 6 50,7 49,8 p = 0.93 

SF12 - PCS mês 6  40,2 43,9 p = 0.44 

IDB= Inventário de depressão de Beck; PCS= Physical Component Summary; MCS= Mental 
Component Summary 

Fonte: Os autores (2020) 

Analisando as medianas escore de Beck no mês 0 e subdividindo os 

pacientes que apresentavam doença acneica por menos e por mais de cinco 

anos, não houve diferença significativa entre esses subgrupos (p=0,95).  

Adotando o mesmo parâmetro de tempo de cinco anos de doença e 

comparando as medianas dos escores do IDB de pacientes com uso e sem uso 
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de ISO nos diversos momentos de análise, não houve diferenças significativas. 

Os dados podem ser analisados na tabela 4. 

TABELA 4 – COMPARAÇÃO DAS MEDIANAS DO INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE 
BECK DO GRUPO ACNE QUE USARAM OU NÃO ISO COM MAIS OU MENOS DE CINCO 

ANOS DE DOENÇA 

 Até 5 anos Mais de 5 anos p valor 

IDB mês 0 com ISO 5 (IIQ=2,2-13,7) 7,5 (IIQ=3,2-22,2) p = 0.34  

IDB mês 3 com ISO 4 (IIQ=2,2-14) 12 (IIQ=5,2-20,2) p = 0.0583  

IDB mês 6 com ISO 5,5 (IIQ=0,25-15,2) 9,5 (IIQ=4,2-13,2) p = 0.37  

IDB mês 0 sem ISO 7 (IIQ=6-12) 7 (IIQ=0-12) p = 0.44 

IDB mês 3 sem ISO 8 (IIQ=4-17) 6 (IIQ=1-11) p = 0.49 

IDB mês 6 sem ISO 6 (IIQ=3-19) 5 (IIQ=2-19) p = 0.58  

IDB= Inventário de depressão de Beck; ISO= Isotretinoína 

Fonte: Os autores (2020) 

Os pacientes com acne que usavam ou não ISO foram indagados se 

sentiam necessidade de realizar algum acompanhamento psicológico ou 

psiquiátrico. A maioria dos pacientes informaram que não sentiam necessidade. 

Os dados estão ilustrados na tabela 5. 

TABELA 5 – ANÁLISE DA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA OU 
PSIQUIÁTRICA NOS PACIENTES COM ACNE 

 Acne sem ISO Acne com ISO 

Necessidade de avaliação 
psicológica/psiquiátrica 

Não 17 (61,5%) 
 

Sim 5 (19,2%) 
 

Não responderam 5 (19,2%) 

Não 16 (71%) 
 

Sim 6 (25%) 
 

Não responderam 1 (4%) 

Total 26 24 

ISO= Isotretinoína 

Fonte: Os autores (2020) 

 

6. DISCUSSÃO 

A acne é uma das principais doenças de pele, a qual acomete pessoas de 

todo o mundo. Cerca de 85% dos adolescentes apresentam essa condição 

(MELNIK, 2017). Como a doença afeta, principalmente, adolescentes e jovens 

se faz necessário analisar o impacto psicossocial que essa condição exerce. 

Uma vez que, as lesões acneicas por si só, como sua evolução em cicatrizes e 
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despigmentação, podem levar, segundo outros estudos, a uma perda da 

autoestima, depressão e ansidedade. (OGE’; BROUSSARD; MARSHALL, 

2019). Existe uma vasta variedade de estudos sobre o impacto psicossocial da 

acne na literatura. Porém os estudos prospectivos são escassos. Além do mais, 

existem muito poucos estudos com a população brasileira.  

Na análise dos dados sociodemográficos, observamos que na questão da 

idade, nossa amostra corrobora com os dados apresentados na literatura, em 

que 50% dos pacientes com acne se encaixavam entre 17-27 anos, sendo a 

mediana 20 anos. As pesquisas ressaltam que, praticamente, todas as pessoas 

entre 15-17 anos apresentaram um episódio de acne na sua vida e cerca de 64% 

apresentam acne até os 29 anos. (BHATE; WILLIAMS, 2013) 

Nossa amostra foi constituída majoritariamente por pacientes do sexo 

feminino. Porém, no perfil epidemiológico da acne, durante a adolescência, o 

sexo masculino é o mais acometido, tanto em prevalência quanto no maior grau 

de severidade da acne (TAN; BHATE, 2015). O fato de termos uma amostra com 

maior participação feminina pode ser devido à maior busca pelo cuidado estético 

e atenção médica desse gênero. De modo geral, as mulheres utilizam mais os 

serviços de saúde do que os homens devido ao maior interesse das mulheres 

com relação à sua saúde (VERBRUGGE, 1989). 

Quanto ao tempo de doença acneica, nosso estudo constatou uma 

mediana de 4 anos e um intervalo interquartil de 3 a 8 anos. Há poucos estudos 

fidedignos na literatura que representam a evolução natural da acne, por 

existirem inúmeras alternativas terapêuticas empregadas para essa patologia 

(BHATE; WILLIAMS, 2013).  

Os escores do IDB do grupo acne e do grupo controle, quando analisados, 

não apresentaram diferenças significativas. A mediana do grupo acne foi 7 e do 

grupo controle foi 10,5. Esse dado não está em concordância com a literatura, a 

qual demonstra que a população acneica apresenta uma maior relação com 

morbidades psiquiátricas. A prevalência de morbidade psiquiátrica nos pacientes 

com acne varia entre 25,2% a 40% (VALLERAND et al., 2018).  
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O grupo acne, quando analisado nos três diferentes momentos, 

apresentou medianas do IDB de 7, 7 e 6, respectivamente. Essas medianas do 

decorrer do tratamento não demonstraram diferenças significativas. Esse 

achado é diferente do encontrado na literatura, pois existe evidência de que a 

presença da acne, por si só, é um fator de risco independente para a presença 

de sintomas depressivos (OR = 2.04) e tentativas de suicídio (OR = 1.83). 

(DAUNTON; OYEBODE; GOULDING, 2019). Porém, não ocorreu uma piora da 

sintomatologia depressiva como ressaltado pelos diversos estudos.  

No nosso estudo, como já mencionado, a mediana da idade do grupo acne 

foi de 20 anos (IIQ [17;27]), ou seja, composta por grande número de 

adolescentes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência 

compreende o período de 10-19 anos. 

Segundo Vera Teixeira e colaboradores, no seu estudo “Impacto 

Psicossocial da Acne”, a pesquisadora ressalta que a adolescência é 

caracterizada por um período de instabilidade física e psicológica. Dentro desse 

cenário instável, a doença acneica, impactando em perda da autoestima e em 

isolamento social, poderia ser um fator para o desenvolvimento de uma 

sintomatologia depressiva. Cerca de 70% dos pacientes com acne afirmaram ser 

vítimas de rejeição social, ansiedade e depressão (TEIXEIRA; VIEIRA; 

FIGUEIREDO, 2012). 

Kalina e Laufer (1974) distinguem a puberdade da adolescência. A 

puberdade seria caracterizada pelos fenômenos fisiológicos, os quais resultarão 

em alterações corporais e hormonais, enquanto que, a adolescência seria o 

componente psicossocial desse processo. Por isso, Lidz (1983) e Serra (1997) 

afirmaram a existência de várias adolescências, as quais dependem das 

características de cada pessoa, do contexto social e histórico (SCHOEN-

FERREIRA; AZNAR-FARIAS; SILVARES, 2010). Essa análise sugere que um 

fator de risco para o desenvolvimento de sintomatologia depressiva não 

necessariamente terá um cunho universal. Portanto, quando se analisa os 

resultados dos escores de IDB e SF-12 eles não podem ser generalizados.  
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Na amostra analisada observou-se uma pequena diferença nos índices 

de qualidade de vida, em que o grupo controle teve uma mediana mais baixa 

que o grupo acne, ou seja, o grupo controle se apresentou com menor qualidade 

de vida. Esse achado não teve concordância com a literatura, a qual apresentou 

índices dos pacientes com acne criticamente baixos quando comparado aos 

índices da população sem acne (HE et al., 2019). Alguns estudos alegam que o 

impacto psicossocial da acne é maior que o da alopécia e da psoríase. 

(OLIVEIRA et al., 2017). 

Comparando o grupo acne nos três momentos, teve-se um aumento 

discreto dos índices de qualidade de vida, porém esse aumento não foi 

significativo. Esse dado não concorda com os achados de outros estudos, em 

que os impactos na qualidade de vida nos pacientes acneicos chegam a ser 

comparáveis à asma, epilepsia, a diabetes, à lombalgia e a artrites. (OLIVEIRA 

et al., 2017). Uma hipótese para o aumento da qualidade de vida, pode ser 

devida a intervenção médica no processo, reduzindo a severidade da acne 

Quando comparados, dentro do grupo acne, os escores do IDB e o SF-12 

dos pacientes que realizaram tratamento com ISO com os pacientes que não 

realizaram o tratamento com essa medicação, nota-se que não há diferença 

significativa entre eles. Esse dado vai contra a vertente da literatura, a qual 

associa o retinóide a quadros depressivos, em que o início dos sintomas 

depressivos e as ideações suicidas aparecem com um ou dois meses após o 

início do tratamento. (OLIVEIRA et al., 2017).  

Quanto aos efeitos do tratamento com ISO, esse é um ponto em que ainda 

há divergências na literatura. Em alguns estudos houve piora dos índices de 

qualidade de vida, tanto no final do primeiro mês como no final do tratamento 

com o retinóide oral (METEKOGLU et al., 2018); em outros, o índice melhorou 

em todos os momentos avaliados, assim como, houve diminuição significativa 

no estado de ansiedade e hostilidade desses pacientes (BRAY et al., 2019). Nos 

achados do nosso estudo, não houve alterações significativas no tratamento com 

o retinóide oral.  
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Segundo o Brzezinski, a ISO pode ser utilizada para graus moderados e 

severos de acne com eficácia e baixos índices de efeitos colaterais graves 

(BRZEZINSKI et al., 2017). Já Metekoglu afirma não haver relação entre a 

doença psiquiátrica e o retinóide oral, corroborando com os dados compilados. 

Tan e Boyal concluíram que todos os pacientes em uso do retinóide oral deverão 

ser orientados sobre possíveis mudanças comportamentais, podendo ser 

necessário o acompanhamento psicológico (METEKOGLU et al., 2018; TAN; 

BOYAL, 2016). Essas medidas também foram tomadas no nosso estudo.  

Segundo estudo retrospectivo realizado por Vallerand e colaboradores na 

Inglaterra, o risco de desenvolver sintomas depressivos na população acneica é 

maior dentro dos primeiros cinco anos de doença, especialmente, no primeiro 

ano (Risco relativo 1.50-1.75, p valor < 0.001). (VALLERAND et al., 2018) 

Ao dividir a amostra do grupo acne em pacientes com mais ou menos de 

cinco anos de doença e comparando seus escores do IDB, não houve diferenças 

significativas (p = 0,95). 

Subdividindo a amostra do grupo acne em pacientes que fizeram ou não o 

uso de ISO e adicionando a divisão de mais ou menos cinco anos de doença e 

analisando os escores do IDB, não foram encontradas diferenças significativas. 

Apesar de no mês 3 (90 dias de seguimento), a amostra com uso de ISO e mais 

de cinco anos de doença apresentar um aumento das medianas do escore de 

IDB em comparação aos pacientes que usaram ISO com menos de cinco anos 

de doença, a análise não foi significativa (p=0,0583).  

Quando os pacientes do grupo acne foram indagados sobre se sentiam 

necessidade de serem acompanhados por serviços de psicologia e psiquiatria, 

61,5% dos pacientes com acne sem uso de ISO e 71% dos pacientes que 

usaram ISO, responderam que não sentiam necessidade. Esse dado corrobora 

com os achados do nosso estudo, em que não fora encontrado piora da 

qualidade de vida e aparecimento de sinais e sintoma depressivos nos pacientes 

acneicos que usaram ou não a ISO.  

O presente estudo apresenta algumas limitações, tais como: o número 

amostral reduzido e o tempo de acompanhamento não ser muito longo. No 
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entanto, o desenho prospectivo do estudo faz com que alguns casos sejam 

perdidos no acompanhamento. Em relação ao tempo de estudo, embora seja 

ideal acompanhar os pacientes por um período de tempo maior, outros estudos 

apontam que os efeitos depressores da ISO por exemplo, aparecem 

precocemente (em cerca de 30-60 dias) e provavelmente seriam detectados 

caso ocorressem em nossos pacientes. (OLIVEIRA et al., 2017) 

7. CONCLUSÃO 

De acordo com nossos dados, não houve o aparecimento de sinais e 

sintomas depressivos nos pacientes com acne, independentemente da idade. 

Durante o acompanhamento, não houve alterações significativas na qualidade 

de vida dos pacientes acneicos. 

O uso da ISO- para tratamento da acne- não foi associado ao aparecimento 

de sintomas depressivos e/ou alteração na qualidade de vida dentro dos 180 

dias de acompanhamento. 
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9. ANEXOS 

9.1 ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE 

ÉTICA EM PEQUISA 
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9.2 ANEXO B – INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK 
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9.3 ANEXO C – QUESTIONÁRIO SF-12 
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9.4 ANEXO D – QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

 


