
 

 

 

 
 
 

ÁCIDO HIALURÔNICO  

Solução 1% 

 
O ácido hialurônico é formado pelo ácido glucorônico e pela N-acetilglicosamina, está 

presente no líquido sinovial (lubrificante das articulações), humor vítreo (substância que 
reveste a cavidade ocular), compõe a matriz extracelular da pele e é encontrado em 
tecidos conjuntivos de forma geral.  
 
Dessa forma, o ácido hialurônico é responsável por hidratar essas regiões promovendo a 

manutenção da saúde articular e garantindo a elasticidade e textura macia da pele. No 
processo de envelhecimento, com o passar dos anos a produção de ácido hialurônico pelo 

organismo diminui significativamente, ou seja, a regulação da hidratação da pele e dos 
tecidos conjuntivos fica extremamente prejudicada, levando ao aparecimento de rugas e 
linhas de expressão. 
 
Além da idade cronológica, outros fatores interferem na quantidade de ácido hialurônico e 
consequentemente na hidratação da pele, como fatores genéticos, poluição ambiental e a 
exposição aos raios solares, o que pode provocar ainda mais danos celulares e 

comprometer a estrutura da pele.  
 
Por se tratar de uma molécula altamente higroscópica, o ácido hialurônico tem a 
capacidade de absorver uma grande quantidade de água, permitindo a hidratação do local 
onde é aplicado. Essa ação confere mais elasticidade, tonicidade, suavidade e uma 

superfície mais uniforme da pele.  

 
Quando aplicado sob a pele o ácido hialurônico forma um filme fino, invisível capaz de 
controlar a hidratação da pele sem afetar a respiração cutânea.  
 
Indicação 
Uso cosmético no tratamento facial e corporal em géis, géis-creme, emulsões hidratantes 
e cremes. 

 
Dose recomendada 
1 a 10%. 
 
Ações 

 Promove a hidratação da pele; 

 Regeneração celular; 

 Proteção contra infecções; 
 Lubrificante. 

 
Vantagens  

 Melhora a hidratação da pele; 
 Confere elasticidade e tonicidade para a pele; 

 Reduz as rugas e linhas de expressão; 
 Cicatrizante. 

 
Apresentação 
Líquido viscoso, límpido, incolor, com odor característico. 
 
Informações Farmacotécnicas 

Melhor estabilidade entre pH 5 e 7; ph alcalino pode ocasionar a decomposição do produto. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Referências Bibliográficas 
 
1. Oliveira, A.Z.M. Desenvolvimento de formulações cosméticas com ácido hialurônico. 

Faculdade de Farmácia Universidade do Porto, 2009. 

2. Wiest et al. Native hyaluronic acid in dermatology – results of na expert meeting. 

Journal of the German Society of Dermatology, v. 6, pag 176-180, 2008. 

3. Necas et al. Hyaluronic acid (hyaluronan): a review, v. 53, pag 397-411, 2008. 

 
 

Última atualização: 05/06/2018 CB 

 
 
 


