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RESUMO 

INTRODUCAO: O envelhecimento cutâneo é um processo continuo que se 
caracteriza por diversos fatores. O ácido hialurônico pretende reverter determinadas 
manifestações clínicas visíveis de uma pele envelhecida, Nos últimos anos houve 
grande avanço nas técnicas minimamente invasivas de rejuvenescimento facial. 
METODOLGIA: A pesquisa foi realizada através de uma revisão de literatura 
considerado a relevância da temática abordada para a seleção das informações, 
publicadas entre os anos de 2000 e 2019, tendo sido utilizados, efetivamente 31 
artigos. RESULTADOS E DISCURSSAO: A constante procura por rejuvenescimento 
facial e novas técnicas de preenchimentos e preenchedores cada vez mais eficazes 
e duradouros, constituem importante procedimento na moderna abordagem 
terapêutica sendo muito utilizadas atualmente. É crescente o interesse sobre 
rejuvenescimento da pele utilizando preenchedores de ácido hialurônico, obtendo 
significativas melhoras em rugas profundas e nas deficiências de volume facial. 
CONCLUSAO: O estudo em questão forneceu uma constatação sobre a 
necessidade dessas qualificações, além de mostrar resultados positivos quanto a 
durabilidade do ácido ao passar do tempo após o procedimento. 

Palavras chaves: Envelhecimento Cutâneo; Preenchedores; Volumização; 
Durabilidade 

ABSTRACT 
 
INTRODUCTION: Skin aging is a continuous process characterized by several 
factors. Hyaluronic acid aims to reverse certain visible clinical manifestations of aging 
skin. In recent years there has been great progress in minimally invasive facial 
rejuvenation techniques. METHODOLOGY: The research was conducted through a 
literature review considering the relevance of the theme addressed for the selection 
of information, published between 2000 and 2019, having effectively used 31 articles. 
RESULTS AND DISCUSSION: The constant search for facial rejuvenation and new 
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filling techniques and increasingly effective and lasting fillers constitute an important 
procedure in the modern therapeutic approach being widely used today. There is 
growing interest in skin rejuvenation using hyaluronic acid fillers, achieving significant 
improvements in deep wrinkles and facial volume deficiencies. CONCLUSION: The 
study in question provided an insight into the need for these qualifications and 
showed positive results regarding acid durability over time after the procedure. 
 
Keywords: Skin Aging; Fillers; Volumization; Durability 
 
 

INTRODUÇÃO  

O envelhecimento cutâneo é um processo biológico contínuo que se 

caracteriza por múltiplos fatores intrínsecos e extrínsecos que interagem entre si. O 

mesmo provoca um aumento na degradação e diminuição da síntese de ácido 

hialurônico que tem como consequência a perda da elasticidade e flexibilidade, 

levando a formação de rugas e desidratação. A ação de rejuvenescimento dá-se de 

duas maneiras, com tratamentos preventivos e paliativos (OLIVEIRA et al., 2017).  

Nos últimos anos houve grande avanço nas técnicas minimamente invasivas 

de rejuvenescimento facial e o ácido hialurônico foi a substância absorvível de maior 

experiência na prática clínica. Ele detém funções de grande importância em 

numerosos fenômenos do organismo, tais como hidratação, lubrificação e 

estabilização desses meios. (SALLES et al., 2011). 

Atualmente há grande número de produtos comerciais disponíveis, 

entretanto, há uma necessidade de estudos científicos de longo prazo que 

comprovem a real durabilidade desse composto dentro da derme, quais benefícios 

esse material traz a pele após a absorção completa, assim como qual a garantia de 

um rejuvenescimento duradouro. 

Se faz necessário então, analisar, através de em uma revisão bibliográfica, o 

uso de preenchimento dérmico com ácido hialurônico nos tratamentos estéticos 

faciais no reparo do envelhecimento cutâneo, causado por fatores extrínsecos e 

intrínsecos e o que acarreta esse procedimento a longo prazo. 

 

METODOLOGIA 
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A presente pesquisa foi realizada através de uma revisão de literatura por 

meio de consulta usando as palavras chaves: ácido hialurônico, rejuvenescimento e 

envelhecimento da pele, nos principais bancos de periódicos disponíveis online: 

Medline, Lilacs e Scielo, além disso, foram investigados em livros, monografias, 

dissertações e teses das principais universidades brasileiras e estrangeiras, 

publicadas entre os anos de 2000 e 2019, tendo sido utilizados, efetivamente 31 

artigos. 

 

 RESULTADO E DISCURSSAO:  

Com o passar dos anos, inicia-se um processo de perda de água pela pele e 

as fibras de colágeno tendem a diminuir, com isso a pele tende a se tornar 

progressivamente enrugada e mais delgada. Mas podemos perceber que o 

rejuvenescimento facial modificou-se ao passar do tempo de um simples 

apagamento de rugas e estiramento cirúrgico para a volumerização com restauração 

do contorno facial (MONTEIRO, 2013). Com o processo do envelhecimento 

associado à perda de gordura da face e ao declínio da elasticidade da pele contribui 

para o comprometendo a harmonia da simetria facial. (MAIA; SALVI, 2018) 

Devido a constante procura por rejuvenescimento facial e novas técnicas de 

preenchimentos e preenchedores cada vez mais eficazes e duradouros, constituem 

importante procedimento na moderna abordagem terapêutica sendo muito utilizadas 

atualmente para a correção das alterações cutâneas relacionadas ao 

envelhecimento, é uma tendência cada vez mais significativa. (TALARICO et al., 

2010). 
Existem vários preenchedores no mercado, na qual o mais usado é o ácido 

hialurônico é o que mais se aproxima das características de um produto ideal, ele 

oferece um bom resultado cosmético, tem longa duração, é estável e seguro, com 

mínima complicação,  são os preferidos para a correção de rugas, sulcos, 

depressões, melhora do contorno e volume dos lábios, cicatrizes de acne e 

reposição do volume facial, sua eficácia já foi demonstrada em diversos estudos 

(CROCCO, 2012; TALARICO et al., 2010).  

No seu estudo Braumann (2019) O presente estudo ácido hialuronico (20 mg 

/ mL) constatou que é seguro e eficaz quando usado na fossa temporal facial. Os 
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resultados duraram pelo menos 12 meses em 98% dos indivíduos. A maioria dos 

sujeitos percebeu que eles pareciam mais jovens do que no início do estudo. 

Com relação ao enorme número de substâncias usadas para 

rejuvenescimento, atualmente, os preenchedores vêm ocupando lugar de destaque, 

especialmente aqueles à base de ácido hialurônico, porque são seguros e produzem 

resultados imediatos e duradouros, porém reversíveis (ALMEIDA; SAMPAIO, 2017). 

O uso de ácido hialurônico injetável para tratamentos na abordagem estética 

para correção de rugas, perda de contorno e reposição de volume facial vem 

crescendo muito nos últimos anos. Em 2012 foram realizados cerca de dois milhões 

de procedimentos utilizando preenchedores dérmicos, segundo dados da Sociedade 

Americana de Cirurgiões Plásticos, 5% a mais do que em 2011 e 205% a mais do 

que em 2000, perdendo apenas para toxina botulínica do tipo A, sendo esses os 

dois procedimentos cosmiátricos minimamente invasivos e não cirúrgicos mais 

realizados nesse intervalo de estudo (BALASSIANO,2014). 

Os procedimentos para rejuvenescimento com ácido hialurônico exige 

conhecimento anatômico profundo (incluindo partes moles, estruturas ósseas e 

neurovasculares), entendimento das deficiências volumétricas faciais inatas ou 

adquiridas e das propriedades e características dos produtos disponíveis (ALMEIDA, 

2015). 

Em um estudo por FEW (2015), O estudo mostrou eficaz e previsível, com 

alto nível de satisfação dos pacientes e com resultado duradouro relacionado a 

durabilidade de 6 meses a 2 anos, os pacientes classificaram a melhora em 92,8% e 

79,0%, relacionaram a ação do ácido com eficaz com duração de 2 anos. 

CONCLUSAO  
O ácido hialurônico passou por várias mudanças no decorrer dos anos e que 

seu tempo de duração no organismo aumentou consideravelmente, o estudo 

confirmou ainda que ele ajuda na prevenção do envelhecimento facial, confere 

volume, sustentação, hidratação, e elasticidade à pele, melhorando assim, sua 

estrutura e as linhas de expressão. 
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