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1 RESUMO 
 

A acne é uma das afecções mais comuns entre homens e mulheres, jovens e 

adultos. Almejou-se observar a eficácia do peróxido de benzoila associado ao 

irgasan em gel no tratamento de acne leve ou moderada no sexo masculino. Foi 

realizada pesquisa de campo para testar o beneficio do peróxido de benzoila e o 

irgasan, na acne vulgar em pele masculina. O tratamento foi de 30 dias com 

voluntários do sexo masculino, idade entre 19 e 20 anos e que se encaixavam no 

padrão de inclusão proposto. O objetivo foi alcançado com controle na produção de 

sebo, os óstios contraíram, as inflamações das pápulas e pústulas foram 

controladas. Com resultado positivo comprovou-se que a formulação estudada é 

capaz de amenizar e tratar os sintomas da acne. 

 

2 INTRODUÇÃO 
 

De acordo com Figueiredo; Massa; Picoto, et al. (2011), a acne é uma 

patologia cutânea crônica do folículo pilossebáceo comum que perturba maior parte 

da população, independente de idade. Tem como características as pápulas 

foliculares não inflamatórias ou comedões e as pápulas inflamatórias, pústulas e 

nódulos – em situações mais severas da doença. 

Segundo Petri, (2003) na etiopatologia fundamental da acne estão 

inclusos a predisposição genética, os estímulos hormonais, o aumento na secreção 

das glândulas sebáceas, a hiperqueratinização folicular e a inflamação devido à 

colonização bacteriana. Ressalva ainda que outros fatores possam desenvolver a 

acne, como: estresse, alimentação, uso de produtos tópicos inapropriados e a 

manipulação intempestiva das lesões. 

Existem recursos de uso tópico e sistêmico voltados ao tratamento da 

acne. Estes agem no controle da hiperceratose, na diminuição da produção de sebo, 

na redução da população bacteriana e ou, na eliminação da inflamação. 

(FIGUEIREDO; MASSA; PICOTO, et al. 2011). 

O peróxido de benzoíla é o mais frequente no tratamento da acne. Com 

função antibacteriana e ceratolítica está no topo do tratamento de acne leve a 



moderada. (BRENNER; ROSAS; GADENS; et al. 2006). O irgasan, por sua vez, é 

um ativo usado como antisséptico que também tem ação bacteriostática contra 

microrganismos. (BATISTUZZO; ITAYA; ETO, 2013).  

Buscou-se com este estudo, testar a eficácia destes ativos no público 

adulto masculino, – o mais resistente ao tratamento profissional – já que muitos 

passam por este tipo de tratamento antes realizar algum protocolo que se encaixe 

ao seu quadro clínico. 

Esta pesquisa tem relevância para os profissionais da área estética e 

cosmética e também aos possíveis consumidores deste produto, já que será 

realizado um experimento para avaliar o resultado do uso destes princípios ativos 

em homens adultos com acne leve ou moderada, esclarecendo assim, possíveis 

dúvidas sobre os resultados que o mesmo obtém sobre a doença. 

 

3 OBJETIVO 
 

Observar a eficácia do peróxido de benzoíla associado ao irgasan em gel 

no tratamento de acne leve ou moderada no sexo masculino. 

 

4 REVISÃO TEÓRICA 

 

4.1 PELE 

A pele é um órgão que reveste e delimita o organismo. Suas principais 

funções são: termo regulação, controle hemodinâmico, produção e excreção de 

metabólitos, sensorial através dos elementos do sistema nervoso situado na derme 

e função de defesa contra agressões físicas, químicas e biológicas. Basicamente, a 

pele é constituída “[...] por três camadas interdependentes: a epiderme, mais 

externa, e derme, intermediária, e a hipoderme, mais profunda”. (AZULAY; AZULAY; 

AZULAY, 2011).  

A epiderme é um epitélio de revestimento cutâneo que recobre todo o 

corpo humano. Sua principal função é de proteção contra agressões do meio 

externo. A epiderme é um sistema cinético altamente organizado em renovação 

constante, onde as células se dividem, estão em migração, diferenciam-se e 



morrem. A espessura do folheto epidérmico é muito fina. (PRUNIÉRAS, 1994). De 

acordo com Junqueira e Carneiro (2004), a epiderme, vista da derme para a 

superfície, apresenta cinco camadas: camada basal, espinhosa, granulosa 

(nucleadas), lúcida e córnea (anucleadas).  

A derme é uma espessa camada de tecido conjuntivo que fica localizada 

disposta sob a epiderme e em contado com a hipoderme. Na derme, encontram-se, 

vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos, glândulas especializadas, órgãos do 

sentido e algumas fibras elásticas, reticulares e colágenas. A derme é constituída 

por duas camadas, a papilar, mais superficial, e a reticular, mais profunda. (GUIRRO 

e GUIRRO, 2002).  

O tecido subcutâneo, ou hipoderme, de acordo com Baumann (2004), 

está localizado sob a derme, formando assim a terceira camada da pele. Sua 

composição é feita por células adiposas e por colágeno. A hipoderme é considerada 

como a reserva de energia corporal, já que a gordura é uma importante fonte de 

energia para o corpo. 

4.2 ANEXOS CUTÂNEOS 

Junqueira e Carneiro (2004) descrevem os pelos – um dos anexos 

cutâneos – como estruturas delgadas e queratinizadas, que se desenvolvem a partir 

de uma invaginação de epiderme. Pruniéras (1994) relata que o pelo é uma 

estrutura ceratinica morta, secretada por uma bolsa alongada derivada da epiderme, 

denominada folículo piloso. 

Junqueira e Carneiro, (2004) explica que as glândulas sebáceas situam-

se na derme e os seus ductos geralmente desembocam nos folículos pilosos, sendo 

sua atividade mais ativa na fase da puberdade onde há grande influência dos 

hormônios sexuais. A secreção é resultado de morte celular mais mistura complexa 

de lipídios. 

As glândulas sudoríparas são mais um anexo cutâneo e são muito 

numerosas e encontradas em toda a pele. Essas glândulas são tubulosas simples 

enoveladas, cujos ductos se abrem na superfície da pele. “O suor secretado por 

essas glândulas é uma solução extremamente diluída, que contem pouquíssima 

proteína.” (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004)   



4.3 ACNE 

A acne é considerada, segundo Petri (2003), uma doença crônica da 

unidade pilossebácea acometendo áreas da superfície corporal em que existe maior 

produção de sebo e glândulas sebáceas como face, região peitoral e dorso. Ainda 

acrescenta dizendo que a acne é uma doença tão comum que chega a ser 

considerada fisiológica. 

Acnegênese e comedogênese são os processos da acne. A acnegênese 

ocorre através da inflamação do epitélio folicular, que libera material hiperceratótico 

dentro do folículo, originando pústulas e pápulas. A comedogênese apresenta como 

uma reação folicular não inflamatória manifestada por uma hiperceratose compacta 

densa do folículo. (BAUMANN, 2004). A fisiopatogênese da acne, segundo Azulay; 

Bonalumi; Azulay; Leal, 2007, consiste na ligação de seborreia, hiperceratose do 

óstio folicular, aumento da bactéria Propionibacterium acnes e a reação inflamatória 

causada por esses fatores. 

O Propionibacterium acnes é uma bactéria Gram-positiva, anaeróbica, 

que habita no folículo pilossebáceo. Ela, quando aumentada, promove a inflamação. 

A genética e fatores emocionais também influenciam sobre a acne. Todos esses 

fatores juntos levam a sua formação. (AZULAY; BONALUMI; AZULAY; LEAL, 2007). 

A acne apresenta lesões que podem ser classificadas como primarias ou 

não inflamatórias, secundarias ou inflamatórias e cicatriciais ou pós-inflamatórias. 

PETRI (2003). Figueiredo, Massa; Picoto, et al (2011) ainda afirma que de acordo 

com o número de lesões, a extensão e a gravidade do quadro, é possível classificar 

a acne em ligeira, moderada ou grave. Esta classificação pode auxiliar servindo 

como base para um tratamento. 

Na visão clínica de Petri (2003), a acne é classificada da seguinte 

maneira: - grau 1 - acne comedoniana (ligeira) – predominam comedões abertos e 

fechados. São raras as lesões inflamatórias; - grau II - acne papulopustular 

(moderada) – há predominância de lesões inflamatórias, pápulas e pústulas, além 

dos comedões; - grau III - acne papulonodular (moderada) – predomina o 

componente inflamatório, com pápulas, pústulas e nódulos; grau IV - acne 

conglobata (grave) – além das lesões já mencionadas, existem abscessos, trajetos 



sinusais de drenagem, comedões simples e duplos fistulizados, cistos e cicatrizes, 

tanto atróficas quanto queloideanas. 

4.4 PERÓXIDO DE BENZOÍLA 

O peróxido de benzoíla age liberando o oxigênio gradualmente, em 

especial contra bactérias anaeróbias. Também é suposto que atue na redução de 

enzimas bacterianas do tipo lipase – responsáveis pela formação de ácidos graxos 

livres, irritantes. Também contém ação queratolítica e antisseborreica. Geralmente é 

utilizado em forma de géis, nas concentrações de 2 a 10%, podendo haver 

descamação após uma ou duas semanas de uso além de eventual dermatite de 

contato. (BATISTUZZO; ITAYA; ETO, 2013). 

Monteiro (2009) afirma ainda que o uso do peróxido de benzoíla tem-se 

aumentado no tratamento de acne inflamatória leve a moderada, pois há redução da 

P. acnes de até 90% e de até 40% dos ácidos graxos após alguns dias de seu uso. 

Além de que o peróxido de benzoíla reduz a chance de resistência bacteriana. 

4.5 IRGASAN 

O irgasan é um bisfenol com grande ação bactericida, podendo agir 

também contra fungos e vírus. Ribeiro (2010) acrescenta ainda que por barrar 

eficientemente a síntese de lipídeos importantes para a formação de membrana 

celular e reprodução bacteriana, o irgasan é frequentemente utilizado em 

formulações destinadas à assepsia de peles acneicas. 

O irgasan, assim como o peróxido de benzoíla, tem ação bacteriostática 

contra microrganismos, sendo assim muito utilizado como antisséptico em variadas 

formulações, variando sua concentração de 0,1 a 1%. (BATISTUZZO; ITAYA; ETO, 

2013). 

5 MATERIAIS E METODOS 
 

Realizou-se uma pesquisa de campo. A análise qualitativa foi escolhida 

para testar o benefício que o peróxido de benzoíla e o irgasan, exercem sobre a 

acne vulgar em pele masculina.  



O experimento aconteceu entre os dias 04 de maio de 2016 a 03 de junho 

de 2016 com voluntários alunos da Fundação Educacional de Fernandópolis. A 

coleta de dados foi feita por meio de registros fotográficos. Sendo assim, a análise 

dos resultados baseou-se nas avaliações visuais das fotos e nos encontros 

periódicos. 

Os fatores inclusivos para a pesquisa foram: ser do sexo masculino, ter 

idade acima de 19 anos, apresentar acne na face com grau moderado, estar 

disposto a cumprir o cronograma proposto, ter disponibilidade para realizar 

encontros periódicos e autorizar a publicação de imagem. Os fatores exclusivos da 

pesquisa foram: ser do sexo feminino, ter idade acima de 25 anos, apresentar acne 

na face com grau avançado, estar tratando da doença com medicamento de uso 

tópico ou oral, apresentar reação alérgica a algum princípio ativo utilizado na 

pesquisa. 

No total foram selecionados três voluntários de 19 (1) e 20 (2) anos, que 

apresentavam acne moderada em toda extensão da face. O plano de tratamento 

baseou-se em três produtos: higienizador – sabonete em barra neutro –, gel com 

ativos – peróxido de benzoíla 5% e irgasan 0,5% –, e fotoprotetor – FPS 30 toque 

seco. 

Os voluntários receberam o kit de tratamento e seguiram as instruções de 

aplicação que tem a sequência de dois passos: realizar a higienização facial com 

sabonete neutro e aplicar o gel de tratamento no período noturno; realizar nova 

higienização facial com sabonete neutro e aplicar o filtro solar no período matutino. 

Durante a primeira semana de tratamento, a aplicação foi realizada em 

dias alternados para evitar irritações, após este período de adaptação, as aplicações 

passaram a ser diárias. 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os voluntários já tinham passado por tratamento com cosmecêuticos 

anteriormente, porém, encontravam dificuldades em manter a rotina de tratamento 



indicada no produto. Nenhum nunca foi em um profissional esteticista para tratar da 

doença. 

Era possível observar na face de todos os voluntários a produção 

excessiva de sebo em toda extensão da face, óstios visivelmente dilatados, 

presença de comedões abertos e fechados, pápulas e pústulas. Ambos se 

enquadraram na classe acneica papulopustular ou moderada. 

Após o tratamento – 30 dias – o resultado era visível em todos os 

voluntários. Os objetivos propostos foram todos alcançados. Houve redução e 

controle na produção de sebo da pele, os óstios se contraíram, as inflamações das 

pápulas e pústulas que já estavam na face foram controladas, não houve surgimento 

de novas lesões e os comedões se amenizaram devido à esfoliação provocada pelo 

produto. Porém, dois dos voluntários necessitaria de mais algumas semanas de 

utilização do produto para obter um resultado excelente. 

Monteiro (2009) cita que o uso do peróxido de benzoíla é um tratamento 

seguro e eficaz, mantendo seu resultado por anos de uso. Afirma ainda que seu uso 

tem-se aumentado no tratamento de acne inflamatória leve e moderada, mostrando-

se mais eficiente que alguns antibióticos com a mesma finalidade. 

Ribeiro (2010) resalta que o irgasan é frequentemente utilizado em 

formulações destinadas à assepsia de peles acneicas, devido sua eficiência por 

barrar a síntese de lipídeos importantes para a formação de membrana celular e 

reprodução bacteriana. 

Abaixo, o gráfico ilustrativo dos números de lesões (comedão, pápula e 

pústula) e sua evolução por semana durante o tratamento. Sendo que cada 

voluntário é representado por uma linha. 



 

Fonte: acervo pessoal 

 

Devido ao fato de que nenhum dos voluntários teve contato com um 

profissional da estética antes, e ao resultado positivo obtido pela pesquisa, optou-se 

por finalizar o projeto com uma limpeza de pele profunda em cada um. Assim, além 

de potencializar os resultados, os voluntários sentiriam o quão importante o cuidado 

adequado com a pele junto com um profissional. 

 

7 CONCLUSÃO  
 

Esta pesquisa teve a finalidade de analisar a eficácia do peróxido de 

benzoíla a 5% e o irgasan a 0,5% em gel no tratamento da acne vulgar em homens 

adultos. Foram selecionados três voluntários de 19(1) e 20(2) anos com acne 

moderada para realizar o experimento durante 30 dias. 

O resultado obtido foi positivo: a formulação estudada tem capacidade de 

amenizar e tratar os sintomas da acne. Embora, os que apresentam mais lesões da 

doença, necessitam de mais tempo no tratamento ou de uma formulação com 

concentrações maiores do que a estudada nesta pesquisa para obter melhoras 

significativas. 
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Foi comprovada a dificuldade que o homem encontra em seguir 

corretamente uma rotina de tratamento, a falta de interesse sobre o cuidado com a 

pele e também a falta de tratamento da doença e sobre os cuidados preventivos, 

mostraram-se cuidadosos e disciplinados com o tema. Porém, concluiu-se a 

pesquisa com os voluntários com muito êxito já que além de proporcionar a melhora 

nos quadros de acne, despertou-lhes o interesse em novos procedimentos de 

cuidados com a pele. 

O tema estudado – acne masculina – é muito escasso no meio estético. O 

cuidado com a beleza quase sempre é associado à imagem feminina. Porém, ambos 

os sexos merecem cuidados igualitários, pois a beleza abordada no nosso ambiente 

de trabalho é sinônima de saúde. 
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