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1. RESUMO 

Com o decorrer dos anos nosso corpo passa por mudanças químicas, físicas 

e biológicas, um exemplo tradicional disto é o envelhecimento que acomete a todos 

de forma gradativa. A pele é um dos órgãos que sofre maior prejuízo estético por 

fatores intrínsecos e extrínsecos. Sendo a diminuição dos níveis de ácido hialurônico 

uma das principais causas da perda da hidratação da pele no envelhecimento. O 

presente artigo tem como objetivo descrever sobre as ações benéficas do ácido 

hialurônico na prevenção e no tratamento do envelhecimento cutâneo. Trata-se de 

uma pesquisa bibliográfica. Como resultados preliminares levantou-se que os 

benefícios do ácido hialurônico estão em sua grande capacidade de reter água que 

proporciona turgor á pele, sendo usado como hidratante, anti-aging e preenchedor. 

Tem também efeito antioxidante, que elimina radicais livres, proporcionando maior 

proteção contra os raios ultravioletas, podendo ser associado a filtros solares.    

 

2. INTRODUÇÃO 

A pele é o maior órgão do corpo humano. Ela reveste a superfície externa do 

corpo, protegendo-o, e tendo também outras funções como: controle de 

temperatura, sensorial, estética, absorção da radiação ultravioleta (UV), síntese da 

vitamina D, absorção e eliminação de substâncias químicas. Sendo composta de 

duas camadas, epiderme e derme (RIBEIRO, 2010). 

O envelhecimento é um processo natural, onde há perca da capacidade 

funcional e das reservas do organismo, mudanças na resposta celular e da perda da 

capacidade de reparação (GOMES; DAMAZIO, 2009; BORGES, 2010). Acredita-se 

que a diminuição dos níveis de ácido hialurônico seja uma das principais causas do 

ressecamento da pele no envelhecimento (BORGES, 2010). 

Segundo Alves e Brandão (2004) o ácido hialurônico é definido como um 

polissacarídeo uniforme e linear, formado por inúmeras unidades interligadas de 

dissacarídeos contendo ácido glicurônico e N-acetil glicosaminoglicana, sendo um 

componente essencial da matriz extracelular encontrada nos tecidos, possuindo 

grande capacidade de atrair e reter água, hidratando e proporcionando turgor á pele. 

O ácido hialurônico é extremamente biocompátivel. Sua origem pode ser 

animal, extraído dos tecidos, sendo sua maior fonte a crista de galo, ou obtido por 

bactérias através da fermentação ou biossintetizado (ALVES; BRANDÃO, 2004). 



É uma das moléculas mais hidroscópicas da natureza, tem a capacidade de 

reter mil vezes seu peso em água, em razão de sua ligação com átomos de 

hidrogênio, propriedade esta que permite aumentar a hidratação cutânea, assim 

ajuda a manter ou a recuperar a elasticidade da pele, ademais possui efeito 

antioxidante, atuando como sequestrante de radicais livres, contribuindo para a 

reparação tecidual. Outro benefício é a sua qualidade de estimular a produção de 

novo colágeno (OLIVEIRA, 2009; STRAHAM; COHEN, 2010). O que comprova seu 

uso como preenchedor facial para tratamento de rugas e sulcos na face, tais como: 

sulco nasogeniano, rugas periorais, rugas periorbitais elevação do canto labial 

inferior além de ser indicado para melhorar o contorno dos lábios, aumenta-los e 

atenuar cicatrizes (ALVES; BRANDÃO, 2004). 

Como cosmético de uso tópico é usado para hidratar e renovar a pele 

possuindo assim ação anti-aging, sendo usado também em filtros solares, pois sua 

propriedade de eliminação de radicais livres pode proteger contra a radiação 

ultravioleta (GARBUGIO, 2010). Pode ser incorporado em géis, géis- creme, 

emulsões hidratantes e cremes antienvelhecimento (BORGES, 2010).  

 

3. OBJETIVO 

Descrever sobre as ações benéficas do ácido hialurônico na prevenção e 

tratamento do envelhecimento cutâneo. 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, consultada nas bases de dados 

medline, lilacs, bireme e na literatura da biblioteca escola. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A presente pesquisa iniciou-se com uma leitura detalhada do material 

bibliográfico, depois foi feito uma leitura exploratória de todo material selecionado 

procedendo a uma leitura seletiva e posteriormente a leitura analítica e interpretativa 

de todo o material bibliográfico. 

Diante da literatura pesquisada notou-se a necessidade de abordar alguns 

tópicos como a ação anti-aging como preenchedor e como cosmético de uso tópico. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 



Como cosmético tem a finalidade de hidratar e renovar a pele, é usado como 

anti-aging, além de aumentar a proteção solar, devido as suas características 

hidroscópicas e antioxidante sendo sequestrador de radicais livres (GARBUGIO, 

2010; STRAHAM; COHEN, 2010). Como preenchedor é usado para atenuar rugas e 

cicatrizes (ALVES; BRANDÃO, 2004). 
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