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RESUMO  

INTRODUÇÃO: A acne é um dos principais distúrbios que acomete a pele, 
denominada como uma inflamação cutânea de peculiaridade multifatorial, atingindo 
cerca de 80% da população, com ênfase nos adolescentes e adultos jovens. 
Caracteriza-se por ser uma afecção que atinge principalmente as unidades 
polissebáceas contidas em algumas áreas do corpo. Os fatores tidos como 
causadores da acne são listados em várias categorias como por exemplo: idade, 
genética, tabagismo, etnia e administração de fármacos. É importante ressaltar que 
essa patologia acomete a todas as etnias, e que no sexo masculino seja por meio de 
manifestações mais agravantes. Portanto, o referente trabalho tem como objetivo 
fornecer aos pacientes acometidos por acne vulgar, um melhor esclarecimento do 
profissional farmacêutico, quanto aos objetivos do tratamento mais adequado 
dependendo de cada caso, afim de garantir o controle dos sinais visíveis das 
manifestações e impedir que ocorra infecções secundárias, favorecendo no manejo 
das lesões. METODOLOGIA: O presente trabalho trata-se de uma revisão 
bibliográfica do tipo exploratório-descritivo, tendo a busca através das bases de 
dados SCIELO, PUBMED e BVS, utilizando os seguintes descritores: acne vulgar, 
atenção farmacêutica e foliculite. A busca teve como critérios de inclusão: artigos 
publicados entre os anos de 2015 a 2018, serem completos e de domínio público, 
excluindo aqueles que não condiziam com a pesquisa. Foram encontrados 20 
artigos, mas apenas 8 compuseram o resumo após a leitura. RESULTADOS E 
DISCURSSÕES: A acne vulgar caracteriza-se por se manifesta no decorrer da vida, 
atingindo de 85% a 100% da população, e em 85% das pessoas atingidas, estima-
se que 12% das mulheres e 3% dos homens progridem até aos 45 anos de idade. O 
processo inflamatório dos folículos polissebáceos, hiperprodução de sebo e 
hiperqueratinização folicular juntamente de uma alimentação inadequada dar-se ao 
surgimento das acnes. CONCLUSÃO: O profissional farmacêutico, exerce o papel 
de orientar o paciente com quadro clínico de acne vulgar afim de promover uma 
maior adesão ao tratamento assim como promover o controle da inflamação, além 
de evitar o surgimento de infecções secundárias.  
 
Palavras-chave: Acne vulgar; Atenção Farmacêutica; Foliculose.  
 
 

ABSTRACT  

NTRODUCTION: Acne is one of the main disorders affecting the skin, called a 

cutaneous inflammation of multifactorial peculiarity, reaching about 80% of the 
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population, with an emphasis on adolescents and young adults. It is characterized by 

being a condition that mainly affects the polysbaceous units contained in some areas 

of the body. Factors considered to cause acne are listed in several categories such 

as age, genetics, smoking, ethnicity, and drug administration. It is important to 

emphasize that this pathology affects all ethnic groups, and that in the male sex it is 

through more aggravating manifestations. Therefore, the aim of this work is to 

provide patients with acne vulgaris a better understanding of the pharmacist, 

regarding the objectives of the most appropriate treatment depending on each case, 

in order to ensure the control of the visible signs of the manifestations and to prevent 

infections from occurring secondary, favoring the management of the lesions. 

METHODOLOGY: The present work deals with a bibliographic review of the 

exploratory-descriptive type, searching through the databases SCIELO, PUBMED 

and VHL, using the following descriptors: acne vulgaris, pharmaceutical attention and 

folliculitis. The search had as criteria of inclusion: articles published between the 

years of 2015 to 2018, to be complete and in the public domain, excluding those that 

did not fit the research. We found 20 articles, but only 8 composed the abstract after 

reading. RESULTS AND DISCUSSIONS: Acne vulgaris is characterized by it 

manifests itself in the course of life, reaching 85% to 100% of the population, and in 

85% of those affected, it is estimated that 12% of women and 3% of men progress up 

to 45 years of age. The inflammatory process of the polysaccharide follicles, 

hyperproduction of sebum and follicular hyperkeratinization together with an 

inadequate diet lead to the appearance of acnes. CONCLUSION: The 

pharmaceutical professional has the role of guiding the patient with a clinical picture 

of acne vulgaris in order to promote a greater adherence to the treatment as well as 

to promote the control of inflammation, besides avoiding the emergence of secondary 

infections. 
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INTRODUÇÃO  

Mundialmente, a acne é um dos principais distúrbios que acomete a pele, 
denominada como uma inflamação cutânea de peculiaridade multifatorial, atingindo 
cerca de 80% da população, com ênfase nos adolescentes e adultos jovens. A 
predominância dessa doença, advém crucialmente do agente infeccioso 
Propionibacterium acnes (DELGADO et al., 2016). 
A princípio, a acne se caracteriza por ser uma afecção que atinge principalmente as 
unidades polissebáceas contidas em algumas áreas do corpo. A mesma manifesta-
se no decorrer da puberdade no período da adolescência e muitas das vezes pode 
estender-se a fase adulta. É importante ressaltar que a acne vulgar é uma alteração 
benigna de caráter não contagiosa (MACEDO et al., 2017).  
Inicialmente a acne surge no período da adolescência em tempo variável, podendo 
prolongar-se até a fase adulta, de acordo com as individualidades pessoais de cada 
um. Os fatores tidos como causadores da acne são listados em várias categorias 
como por exemplo: idade, genética, tabagismo, etnia e administração de fármacos. 
Contudo, em relação a herança genética e a idade tem sido os pontos como as 
causas mais relevantes. É importante ressaltar que essa patologia acomete a todas 
as etnias, mesmo que a população oriental e negra desenvolva de maneira menos 
intensa, e que no sexo masculino seja por meio de manifestações mais agravantes 
(MATSUCHITA; MATSUCHITA, 2014).  
Visto que essa manifestação ocorra quase que exclusivamente na região do rosto, é 
perceptível alguns prejuízos quanto a isso, podendo ser um dos mais relevantes a 
permanência de cicatrizes permanentes, trazendo consigo problemas estéticos que 
acabam atenuando nos pacientes impactos psicossocial, interferindo nas suas 
interrelações sociais, sendo um grande agravante especialmente nos adolescentes, 
necessitando-se assim, de um análise adequado para um melhor tratamento 
(RODRIGUES NETO et al., 2015).   
 Portanto, o referente trabalho tem como objetivo fornecer aos pacientes acometidos 
por acne vulgar, um melhor esclarecimento do profissional farmacêutico, quanto aos 
objetivos do tratamento mais adequado dependendo de cada caso, afim de garantir 
o controle dos sinais visíveis das manifestações e impedir que ocorra infecções 
secundárias, favorecendo no manejo das lesões.  
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METODOLOGIA  
 
O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo exploratório-
descritivo, tendo a busca através das bases de dados SCIELO, PUBMED e BVS. 
Para pesquisas foram utilizados os seguintes descritores: acne vulgar, atenção 
farmacêutica e foliculite.  
A seleção dos artigos foram baseadas a partir das variáveis de interesse, onde 
encontram-se 20 artigos publicados no período de 2014 a 2018 e apenas 8 destes 
corresponderam ao tema desejado.  
Os critérios de inclusão foram artigos originais e obtidos na íntegra, que 
apresentasse correlação ao tema e que estes estivessem sido publicados entre os 
anos de 2014 a 2018. E de exclusão os que não atendiam aos descritores e 
estavam fora do período pesquisado.  
 
 
 
RESULTADOS E DISCURSSÃO  
 
A acne vulgar caracteriza-se por uma enfermidade cutânea multifatorial, que se 
manifesta no decorrer da vida, atingindo de 85% a 100% da população. Essas 
alterações baseiam-se em resultado de ações hormonais atuante nas glândulas 
sebáceas da pele, acometendo principalmente áreas do rosto, parte superior do 
tórax e dorso, devido ao fato da maior presença de folículos sebáceos nessas 
regiões. A mesma aflige ambos os sexos, promovendo em algumas situações a 
prevalência de sequelas, no entanto, nos homens nota-se um acentuado grau da 
doença. Em 85% das pessoas atingidas entre a faixa etária de 12 a 24 anos, estima-
se que 12% do sexo feminino e 3% do sexo masculino, apresentem um quadro 
clínico de acne vulgar até os 45 anos de idade (OLIVEIRA; FERREIRA, 2017).  
O processo inflamatório dos folículos polissebáceos, primordialmente dar-se de uma 
hiperprodução de sebo e hiperqueratinização folicular, promovido pela estimulação 
androgênica no período da puberdade, além da colonização de bactérias gram-
positivas propionibscterium acne e inflamação local (SILVA et al., 2014). 
No estudo de SILVA; PAES, (2017) a alimentação é um dos motivos coadjuvantes 
para o surgimento das acnes, com base nisso que se estabelece mudanças dos 
hábitos alimentares a partir de uma prescrição dietoterapia, afim de um tratamento 
multidisciplinar de grande relevância. Verifica-se que o sebo é um dos componentes 
mais instigados a produção, devido a fatores de hiperinsulinemia secundária que se 
dá através de uma grande ingestão de alimentos como leite e seus derivados, além 
de produtos com alto IG.  
Como método de tratamento medicamentoso para acne vulgar, os fármacos triclosan 
e retinóides são as principais indicações já que possuem uma potente ação 
abrangendo os níveis mais leves aos graves dessa patologia, além de ser uma 
terapêutica viável, eficaz e segura, consolidando-se assim sua introdução na clínica 
diária (RIBEIRO et al., 2015).  
 
CONCLUSÕES  
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O profissional farmacêutico, exerce o papel de orientar o paciente com quadro 
clínico de acne vulgar, em relação aos objetivos da terapia, afim de promover uma 
maior adesão tendo como resultado o controle da inflamação e evitar o surgimento 
de infecções secundárias, além disso, precaver cicatrizes e lesões permanentes. Os 
pacientes devem receber informações quanto as situações desencadeadoras ou 
agravantes de seu estado, a partir de alguns fatores como alimentação, uso de 
formulações farmacêuticas oleosas e comedogênicas, do mesmo modo através da 
introdução de maquiagem e camuflagem cosmética visto a estratégia ao manejo das 
lesões 
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