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RESUMO 

Introdução: A síndrome do ovário policístico, caracteriza-se frequentemente por 
hiperandrogenismo que pode se manifestar por: hirsutismo, acne, seborreia, 
alopecia, irregularidade menstrual, obesidade e cistos ovarianos. Além destas, a 
síndrome dos ovários policísticos relaciona-se à alta morbidade pelos aspectos 
estéticos que afetam negativamente a autoestima das mulheres A acne na mulher 
adulta é conceituada como o quadro acneico presente a partir dos 25 anos, o 
hiperandrogenismo no sexo feminino é a principal etiologia associada a acne nessa 
faixa etária. Nas mulheres com síndrome dos ovários policísticos, a principal causa 
de hiperandrogenismo, 70% apresentam acne. Metodologia: Esta revisão foi 
analisada por no mínimo três autores, utilizando os bancos de dados Scielo, Google 
Acadêmico e Science direct. Resultados e Discussão: Foram encontrados 36 
artigos, dos quais apenas 12 estavam dentro do objetivo deste estudo; destes, três 
(0,25%) eram de estudos experimentais e nove (0,75%) correspondiam revisão de 
literatura. A acne interfere negativamente na autoimagem e autoestima, acarretando 
grande ansiedade e sérios problemas psicológicos, justificando assim, buscar um 
melhor conhecimento no tratamento desse problema através do médico 
ginecologista e com o dermatologista. A presença desta patologia causa uma 
considerável distresse psicológico em mulheres portadoras da síndrome de ovários 
policísticos por interferir diretamente na aparência física, é queixa frequente no 
consultório e exige do médico uma investigação adequada de doenças hormonais 
que desencadeiem a acne e que devam ser tratadas para diagnóstico clínico da 
síndrome dos ovários policísticos é baseado em critérios diagnósticos definidos, mas 
devido à sintomatologia variável é necessária muita atenção aos sinais e sintomas. 
Conclusões: É notória que a mudança de hábito de vida, por meio da reeducação 
alimentar e exercício físico, consiste no tratamento. A perda de peso resultante 
favorecerá a queda dos androgênios circulantes, melhorando o perfil lipídico. As 
prescrições de contraceptivos hormonais orais de baixa dose, por sua vez, 
propiciarão o controle da irregularidade menstrual. 

Palavras-chave – acne; polycystic ovaries; pele. 
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ABSTRACT 

Introduction: Polycystic ovary syndrome is often characterized by 

hyperandrogenism, which may manifest as hirsutism, acne, seborrhea, alopecia, 

menstrual irregularity, obesity and ovarian cysts. In addition to these, polycystic ovary 

syndrome is related to high morbidity due to aesthetic aspects that negatively affect 

women's self-esteem. Acne in adult women is conceptualized as the acneic condition 

present from 25 years, hyperandrogenism in females is the main etiology associated 

with acne in this age group. In women with polycystic ovary syndrome, the leading 

cause of hyperandrogenism, 70% have acne. Methodology: This review was 

reviewed by at least three authors using the Scielo, Google Scholar, and Science 

direct databases. Results and Discussion: We found 36 articles, of which only 12 

were within the scope of this study; Of these, three (0.25%) were from experimental 

studies and nine (0.75%) corresponded to a literature review. Acne negatively 

interferes with self-image and self-esteem, causing great anxiety and serious 

psychological problems, thus justifying, seeking a better knowledge in the treatment 

of this problem through the gynecologist and dermatologist. The presence of this 

pathology causes considerable psychological distress in women with polycystic ovary 

syndrome because it directly interferes with their physical appearance, is a frequent 

complaint in the office and requires the doctor to properly investigate hormonal 

diseases that trigger acne and should be treated for diagnosis. The clinical 

presentation of polycystic ovary syndrome is based on defined diagnostic criteria, but 

due to the variable symptomatology, close attention to signs and symptoms is 

required. Conclusions: It is notorious that the change in lifestyle through dietary 

reeducation and physical exercise consists of treatment. The resulting weight loss 

will favor the drop in circulating androgens, improving the lipid profile. Prescriptions 

for low-dose oral hormonal contraceptives, in turn, will help control menstrual 

irregularity. 

Keywords - acne; polycystic ovaries; skin. 
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INTRODUÇÃO 

   A síndrome do ovário policístico (SOP), caracteriza-se frequentemente por 
hiperandrogenismo que pode se manifestar por: hirsutismo, acne, seborreia, alopecia, 
irregularidade menstrual, obesidade e cistos ovarianos. Além destas, a SOP relaciona-se à 
alta morbidade pelos aspectos estéticos que afetam negativamente a autoestima das 
mulheres. Para uma abordagem terapêutica adequada, é de extrema importância o 
conhecimento dos mecanismos fisiopatogênicos desta síndrome. A acne é uma desordem 
da unidade pilosebácea, com lesões na face, pescoço, dorso e região peitoral. No entanto, 
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como na acne vulgar os níveis de andrógenos costumam ser normais acredita-se que a 
conversão local esteja aumentada por maior sensibilidade dos receptores para andrógenos 
nos pacientes com acne em relação à população normal, talvez representando o fator mais 
importante no desencadeamento da doença (MOURA et al., 2011). 

 A acne na mulher adulta (AMA) é conceituada como o quadro acneico presente a 
partir dos 25 anos, o hiperandrogenismo no sexo feminino é a principal etiologia 
associada a acne nessa faixa etária. Nas mulheres com síndrome dos ovários 
policísticos, a principal causa de hiperandrogenismo, 70% apresentam acne. 

Contudo, na maioria dos casos de AMA não há uma doença endócrina associada. A 
causa mais comum está vinculada a uma resposta alterada dos receptores 
androgênicos cutâneos às mudanças hormonais do ciclo menstrual, fisiológicas, 
relacionadas com a ocorrência de lesões inflamatórias e até aumento da 
sebogênese. Há aumento de lesões acneicas em até 60-70% das mulheres, 
sobretudo no período pré-menstrual. Embora não haja uma doença de base, o 
quadro gera grande desconforto para a paciente, não somente pela aparência das 
lesões ativas, mas também pelo caráter crônico e pela ocorrência de cicatrizes 
(ADDOR, SCHALKA, 2010). 

   Diante disso, a acne se torna um dos sintomas mais comuns na Síndrome dos 
Ovários Policísticos, pois quando o andrógeno atua sobre o sistema pilos sebáceos, 
aumenta a produção de pelos e a de material oleoso pelas glândulas sebáceas, o 
que facilita a instalação das infecções características da acne. A acne causada pela 
SOP fica mais concentrada na parte inferior do rosto. As manifestações cutâneas, 
hirsutismo, seborreia, acne vulgar e alopecia androgenética costumam ser 
demasiadamente relevantes pela sua grande incidência, difícil tratamento e 
comprometimento psicossocial. Além de serem de difícil tratamento costumam 
apresentar-se em graus que podem variar de acne comedoniana à acne nódulo-
cística. São os hormônios andrógenos que, a partir do início da puberdade, 
favorecem a hipertrofia das glândulas sebáceas levando ao aparecimento de óstios 
dilatados, principalmente nas áreas que apresentam maior quantidade de unidades 
pilossebáceas (MOREIRA et al., 2010) (LEITE JÚNIOR, LEITE, 2005). 

   Esta revisão tem como objetivo apresentar a correlação da acne e a síndrome 
de ovários policísticos que acomete a grande maioria das mulheres em idade 
reprodutiva, e entender suas complicações psicossociais. 

METODOLOGIA 

   Este artigo de revisão foi realizado através de artigos pesquisados nos bancos 
de dados do Scielo, Google Acadêmico e Science Direct utilizando os descritores 
“acne” e ” polycystic ovaries”. Foram selecionados artigos no período de 2000 a 
2011, que estivesse em inglês e português e que estivessem completos. Os artigos 
foram analisados no mínimo por 3 autores. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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   Foram encontrados 36 artigos, dos quais apenas 12 estavam dentro do objetivo 
deste estudo; destes, três (0,25%) eram de estudos experimentais e nove (0,75%) 
correspondiam revisão de literatura. 

   A acne interfere negativamente na autoimagem e autoestima, acarretando 
grande ansiedade e sérios problemas psicológicos, justificando assim, buscar um 
melhor conhecimento no tratamento desse problema através do médico 
ginecologista (tratamento realizado com hormônios) e com o dermatologista. A 
presença desta patologia causa uma considerável distresse psicológico em 
mulheres portadoras da SOP por interferir diretamente na aparência física, é queixa 
frequente no consultório e exige do médico uma investigação adequada de doenças 
hormonais que desencadeiem a acne e que devam ser tratadas. Para diagnóstico 
clínico da SOP é baseado em critérios diagnósticos definidos, mas devido à 
sintomatologia variável é necessária muita atenção aos sinais e sintomas 
(MARCONDES et al., 2011). 

   A atenção especial deve ser tomada com medicações de maior potencial 
irritante, uma vez que esse grupo parece ter uma maior predisposição a irritações 
cutâneas. A escolha do tratamento dependerá da gravidade dos sintomas e dos 
objetivos específicos, considerando sempre as possíveis consequências em longo 
prazo. A terapia combinada estrógeno-progesterona continua sendo a principal 
opção para o tratamento do hiperandrogenismo para as mulheres que não desejam 
engravidar. O diagnóstico precoce é essencial para prevenção das complicações, 
devendo-se ficar atento para a variedade nos achados clínicos (HASSUN, 2000). 

CONCLUSÕES 

   É notória que a mudança de hábito de vida, por meio da reeducação alimentar e 
exercício físico, consiste no tratamento. A perda de peso resultante favorecerá a 
queda dos androgênios circulantes, melhorando o perfil lipídico. As prescrições de 
contraceptivos hormonais orais de baixa dose, por sua vez, propiciarão o controle da 
irregularidade menstrual. 
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