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Introdução: A acne é uma dermatose que acomete pessoas de ambos os sexos, etnias e idade, no entanto, apre-
senta-se de forma mais frequente e intensa em jovens e adolescentes, com tipos e graus diferentes, a depender das 
especificidades de cada indivíduo. A presença da acne atua diretamente sobre a qualidade de vida, já que desencadeia 
mudanças que vão desde alterações físicas até emocionais, implicando numa dificuldade de interagir socialmente. A 
conduta fisioterapeuta é de extrema importância, mas faz-se necessário que esse profissional seja qualificado, ou seja, 
um fisioterapeuta Dermatofuncional, para atuar no tratamento da acne e consequentemente trazer ganhos funcionais 
e estéticos aos pacientes, melhorando a autoestima. Objetivo: Descrever a atuação fisioterapêutica no adolescente 
com acne facial. Método: Trata-se de uma revisão de literatura, realizada através de pesquisas nas bases de dados: 
Scielo; Pedro; Pubmed e Lilacs. Sendo incluídos estudos publicados nas línguas inglesa e portuguesa, publicados 
entre os anos de 2006 a 2015, que estivessem disponíveis na íntegra.  Resultados: Dentre os recursos da fisiotera-
pia dermatofuncional, pode-se evidenciar: a limpeza de pele, um dos primeiros recursos a ser utilizado, com objetivo 
de remover comedões e evitar infecções nos folículos pilossebáceos; o peeling, que pode estar ou não associado à 
limpeza de pele e atua na higienização, esfoliação e rejuvenescimento da pele e a alta frequência, que tem função 
anti-inflamatória e bactericida, formando uma camada de ozônio na superfície da pele. Recorre-se à laserterapia, para 
regeneração tecidual e para tratar acnes com graus mais graves. A microcorrente possui uma corrente que se adequa 
ao campo magnético da pele e assim trata a cicatriz; as luzes de LED (Light Emitting Diode) associadas ao ácido hi-
alurônico permitem o acesso à áreas irregulares de forma mais precisa e os dermocosméticos, como o ácido salicílico, 
que reduz a oleosidade e a contaminação bacteriana e o ácido glicólico  que tem uma penetração e uma absorção 
mais rápidas, causando menos alergia e menor poder de fotossensibilização. Conclusão: Pode-se concluir que a 
acne é uma afecção que atinge a maioria dos jovens e não é uma doença grave, mas que pode deixar cicatrizes que 
afetam a qualidade de vida e a forma como o paciente interage socialmente e a partir das intervenções da fisioterapia 
dermatofuncional é possível reduzir ou remover os danos causados pela acne, com intuito de melhorar a qualidade da 
pele do paciente.
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