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A busca incessante pela melhora da aparência física tem feito parte da rotina dos consultórios 

e clinicas estéticas que realizam preenchimento facial. A estética facial está diretamente 

relacionada a estrutura do sorriso e interligada a fatores que o compõem, gengiva, dentes, lábios, 

arcos, proporções faciais que fazem parte do terço inferior da face, responsável pela zona de 

comunicação. Entretanto problemas periodontais, perda de elementos, influenciam na fala, 

deglutição, mastigação e na harmonia facial do individuo. Portanto, isso se faz relevante uma 

vez que indivíduos que possuem harmonia facial são considerados mais qualificados 

socialmente, mais desejados como parceiros sociais, amigos e ocupam posição social mais 

conceituada, acarretando possíveis problemas psicológicos, a não inclusão social. A 

odontologia é uma grande aliada, não apenas no restabelecimento da função e bem-estar, mas, 

principalmente na busca por um sorriso harmônico, buscando equilíbrio facial. O ácido 

hialurônico é uma substancia amplamente distribuída por todo corpo, está presente em tecidos 

conjuntivos da pele, cartilagem, osso e fluido sinovial. A busca desenfreada por procedimentos 

estéticos oportunizou o desenvolvimento de técnicas minimamente invasivas, como a 

bioplastia, cujo objetivo é devolver o contorno e o volume faciais, suavizar rugas e sulcos, 

corrigir defeitos cutâneos e aumentar artificialmente lábios. O ácido hialurônico é o material de 

preenchimento estético que tem sido mais empregado na atualidade, por oferecer uma técnica 

minimamente invasiva, ser um procedimento de fácil execução, apresentar aspecto natural, ser 

reabsorvível e baixo custo, comparado a uma intervenção cirúrgica plástica. Nesta perspectiva 

o objetivo geral do estudo é investigar na literatura como tem sido abordado os procedimentos 

para a harmonização facial com o uso do ácido hialurônico, quanto as suas vantagens e 

limitações. O estudo abordará uma revisão de literatura integrativa, realizado nas bases de dados 

eletrônicas PubMed, Scielo, Lilacs, os descritores serão: Acido Hialuronico, Estetica Facial, 

Harmonização Facial. O recorte temporal abordará o período de 2010 a 2018. Como critérios 

de inclusão: disponível na íntegra em inglês, português, artigos e dissertações. Dessa forma, a 

expectação do estudo é desenvolver informações quanto à literatura brasileira a respeito deste 

tema, visto que existe uma carência de artigos efetivos e consideráveis acerca do tema.  
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