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INTRODUÇÃO
Sabe-se que o corpo é responsável por

expressar emoções, sentimentos e também por

refletir as escolhas individuais relacionadas a

hábitos alimentares e cuidados mentais, por

exemplo. Diante disso, a preocupação com a

estética facialapresenta um aumento significativo

na sociedade. Visto que, a busca pelo belo

sempre foi almejado pelo ser humano e dessa

forma, sentir-se bem e com aparência agradável

desenvolvem os sentimentos de aceitação e

autoestima.

A aparência sempre foi alvo de julgamento

social, seja pelo envelhecimento facial ou por

“padrões de beleza”. O envelhecimento facial é

uma consequência gradual de idade e de

processos biológicos naturais do corpo humano,

caracterizando-se por fatores intrínsecos e

extrínsecos. Sendo os fatores intrínsecos

ocasionados pelo tempo, de tal maneira que a

pele tende a perder água, fibra e colágeno, além

da variação hormonal, ocorrendo principalmente

nas mulheres. Por outro lado, temos os fatores

extrínsecos, condição externa, como tabagismo,

alcoolismo, radiação solar, poluição ambiental,

entre outros. Já os “padrões de beleza” são

conjuntos de características físicas das pessoas

que são tidas como ideais e se tornam modelos

a ser seguidos.

Por mais que o envelhecimento seja contínuo e

natural para o ser humano, alguns tipos de

procedimentos estéticos ou cirúrgicos podem

melhorar de maneira razoável a forma, a nutrição

e o tônus muscular. Com isso há o aumento do

uso de preenchedores à base de ácido

hialurônico, surgindo por volta do século XX,

com intuito de ajudar no tratamento e prevenção

de rugas e linhas de expressões, oferecendo à

pele saúde e juventude, além de prevenir o

envelhecimento precoce, e por meio de estudos

clínicos, atingiu alto patamar entre os

profissionais habilitados em procedimentos

estéticos. No entanto, com o aumento do uso de

preenchedores à base de ácido hialurônico cabe

discutir a respeito das inúmeras reações

adversas ocasionadas pela aplicação incorreta

dessa substância, além de demonstrar os fatores

químicos, físicos e genéticos que possibilitam as

intercorrências.

OBJETIVO
Identificar os fatores que acarretam as

intercorrências por preenchedores faciais a base

de Ácido Hialurônico, com base em artigos, livros

e cursos nos últimos anos

JUSTIFICATIVA: 
Diante do exposto acima, é possível destacar a

importância de mostrar os riscos que os

preenchedores faciais a base de Ácido

Hialurônico podem causar quando são aplicados

de forma inadequada e por profissionais não

capacitados, haja vista que há pouca informação

a respeito do assunto.

Deste modo, são necessários mais estudos acerca

das intercorrências ocasionadas por esses

preenchedores.

METODOLOGIA
Estudo de caráter exploratório fundamentado em

artigos cientificos indexados em meio dasbases de

dados SciELO e livros, nos quais foram aplicados os

descritores: intercorrências ocasionadas por

preenchedores a base de ácido hialuronico, estética.

Foram analisados títulos e/ou abstracts de artigos

limitados no período de 2018 a 2020 e às línguas

inglesas e portuguesa.Para a escolha das

referências bibliográficas foi dada prioridade aos

estudosmais relevantes e recentes.

DESENVOLVIMENTO: 
Com o aumento da busca pela aparência perfeita,

surgem os primeiros preenchedores faciais por volta

do século XIX, sendo a parafina o primeiro material

utilizado. Porém essa substância não obteve

sucesso, pois provoca deformidades, ulcerações e

granulomas. Apenas em 1934, iniciou-se o estudo de

uma molécula versátil, o AH. O Ácido Hialurônico é o

glicosamina- glicano mais abundante presente na

matriz extracelular constituindo a derme, não

sulfatado e não ligado covalentemente a proteína, ele

é o único glicosaminoglicano não limitado a tecidos

animais, também encontrado em cápsula de certas

bactérias. Apresenta como função espaço de

enchimento facial, lubrificação de absorção de

choque, modulação de células inflamatórias e

eliminação de radicais livres. Visto isso, o AH possui

as características mais próximas do preenchimento

ideal, por ser um gel incolor e espesso, com variação

na sua densidade, comercializado em seringa

restituída, com indicação de armazenamento em

temperatura ambiente,além de ser composto por

uma estrutura molecular que já possuímos no nosso

organismo diminuindo o risco de alergia pela

aplicação do ácido. A Figura 1 abaixo mostra a

estrutura molecular do ácido hialurônico.

Figura 1: Estrutura molecular do ácido hialurônico

Atualmente, o AH reticulado é considerado

tratamento com melhores resultados na abordagem

estética para correção de rugas, perda de contorno e

reposição de volume facial, uma vez que o ácido

hialurônico não reticulado encontrado em cremes,

maquiagens ou em encapsulados possuem apenas

função de hidratação e reposição superficial. Como

exemplo cita-se sua utilização no preenchimento dos

sulcos nasojugais (conhecido popularmente como

olheira), nos sulcos nasogenianos(conhecido como

“bigode chinês”), no aumento do volume labial, linha

de marionete,região malar, mandibular, mento e

rinomodelação. Deve-se considerar que o volume de

AH a ser injetado para uma boa correção depende

da profundidade dos sulcos, qualidade da pele, do 

resultado final previsto e características reológicas 

do preenchedor (Figura 2).

Figura 2: Locais de aplicação do ácido hialurônico

Apesar do AH tratar-se de uma substância

absorvível pelo organismo e da maioria dos

efeitos adversos ser apenas inestética, algumas

intercorrências necessitam de tratamento

agressivo e rápido, de forma a minimizar o risco

de sequelas ou morbidades.

Fatores relacionados ao produto usado no

preenchimento, como concentração, propriedades

e os processos de fabricação do AH, histórico do

paciente, experiência insuficiente do profissional e

técnicas de injeções errôneas podem

desencadear reações adversas.

Dentre as reações tardias podem aparecer

granulomas, cicatrizes hipertróficas, biofilmes e

migração do material de preenchimento como

mostrado na Figura 3.

Figura 3: Efeitos adversos causados pela aplicação do ácido 

hialurônico

CONCLUSÃO:

Por meio do presente estudo, concluiu-se que é

possível observar a segurança da técnica de

preenchimento a base de ácido hialurônico em

procedimentos estéticos na região da face. O

conhecimento sobre anatomia é imprescindível

para os profissionais que trabalham na área da

harmonização facial, tornando-se possível evitar

grande parte das intercorrências. Outros fatores

primordiais que devem ser observados no

preenchimento são a assepsia local e a

anamnese do paciente.

Os profissionais Biomédicos estetas são

qualificados para a realização de procedimentos

invasivos não cirurgicos, usando ácido hialurônico

e estão ciente das possíveis intercorrências.
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