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pigmentadas de pele com outro olhar, o da correlação
clinicodermatoscópica-histopatológica. 
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A acne vulgar é a dermatose mais prevalente
entre os adolescentes apresenta um grande impacto
psico-social. Várias classes de fármacos são utilizadas
no tratamento da AV, porém ainda não há um fármaco
que seja ao mesmo tempo seguro e eficaz. O objetivo
desse estudo foi avaliar a farmacologia clínica do o
hidrogel obtido a partir do extrato etanólico bruto da
casca de Anacardium occidentale Linn. (AO) em
voluntários saudáveis. Para atingir este objetivo reali-
zou-se um ensaio clínico não aleatório, aberto, com
40 voluntários sadios, sendo 22 mulheres e 18
homens, os quais aplicaram o gel na face uma vez ao
dia, durante três semanas. Os voluntários foram
incluídos no estudo somente após serem considera-
dos saudáveis, depois de avaliações clínica e laborato-
rial que antecederam o estudo. A avaliação laborato-
rial consistiu de análise hematológica, bioquímica e
sorológica. As avaliações clínica e laboratorial foram
repetidas após a primeira semana e no final do trata-
mento, na terceira semana do estudo. A aplicação
tópica do gel deste fitoterápico foi bem tolerada pelos

40 voluntários sadios os quais não apresentaram efei-
tos adversos. Os exames clínicos e laboratoriais reali-
zados antes, durante e após o ensaio não evidencia-
ram sinais de toxidade na pele e nem nos diversos
órgãos e sistemas avaliados, demonstrando segurança
do produto, sendo estes resultados promissores para
a realização de ensaios de eficácia terapêutica. Um
ensaio clínico farmacológico, randomizado, duplo
cego, controlado foi realizado para avaliar a eficácia e
segurança (ensaio de fase II) do hidrogel obtido a par-
tir do extrato etanólico bruto da casca de AO compa-
rando-o com adapaleno gel a 0,1%. Os indivíduos
foram designados randomicamente a receber o gel de
AO ou o adapaleno gel a 0,1% diariamente durante 12
semanas. Foi recrutado um grupo total de 43 indiví-
duos com acne vulgar (AV) leve e moderada. O adapa-
leno gel a 0,1% foi significativamente superior ao gel
de AO na contagem das lesões não inflamatórias
(cômedos). Contudo, para as lesões de natureza infla-
matória da AV não houve diferenças estatisticamente
significativas entre os dois grupos tratados. Resultados
semelhantes, foram obtidos, em relação à redução na
contagem total das lesões da AV, houve 42,7% de redu-
ção na contagem total das lesões da AV com AO e
43,1% para o gel de adapaleno a 0,1 %, não havendo
diferença estatística entre os grupos tratados. Os efei-
tos adversos relatados foram, em sua maioria, de leves
a moderados no grupo que utilizou o adapaleno e não
ocorreu nenhum evento adverso no grupo tratado
com o gel da AO. Os resultados desse estudo mostram
que tanto o adapaleno gel como o AO foram eficazes
no tratamento da AV, sendo o gel de adapaleno a 0,1%
superior ao gel de AO para as lesões não inflamatórias
da AV, porém, os dois produtos foram estatisticamen-
te semelhantes para a redução na contagem total das
lesões e naquelas de natureza inflamatória. O perfil de
segurança e tolerabilidade foi superior para AO.

Errata
Referente ao artigo publicado na revista 85(6),

as figuras 6 e 7 nas páginas 866-7 estão repetidas,
enquanto o correto na figura 6 seria esta abaixo. 

FIGURA 6: Dermafoto (aumento de 10x) de nevo atípico com 
pigmentação excêntrica (rede hiperpigmentada periférica)


