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BIOESTIMULADORES DE COLÁGENO INJETÁVEIS: 
Ácido Poli-l-lático , Hidroxiapatita de Cálcio e Policaprolactona 

 
Gisele Ap. Ronconi Mendes de Freitas1 

Elifas Levy Nunes2 

Resumo 

 

 
Os produtos injetáveis são menos invasivos que intervenções cirúrgicas para 

restaurar os contornos faciais, por isso os bioestimuladores de colágeno estão 

sendo utilizados para obter um rejuvenescimento tridimensional da face. Foram 

estudados três preenchedores cutâneos (ácido poli-l-latico,hidroxiapatita de cálcio 

e policaprolactona) que possuem a faculdade de estimular a neocolagenese a partir 

de uma resposta inflamatória subclínica localizada , demonstrando sua forma de 

ação ,efeitos e tempo de duração. Foi realizado levantamento bibliográfico nas 

bases SciELO, BIREME e PubMed por artigos publicados até 2019, nos idiomas 

inglês e português. Os critérios de inclusão englobaram artigos originais que 

analisaram ou discutiram sobre os preenchedores cutâneos com capacidade 

bioestimuladora. De acordo com a literatura, todos os preenchedores cutâneos são 

considerados eficazes e seguros, podendo ser utilizados por profissionais 

devidamente capacitados. 

 
Palavras-chave: Preenchedores dérmicos; Colágeno; Hidroxiapatita de cálcio; 

ácido polilatico; policaprolactona; Bioestimulador de colágeno. 
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Abstract 

 

 
Injectable products are less invasive than surgical interventions to restore facial 

contours, which is why collagen biostimulators are being used to achieve three-

dimensional facial rejuvenation. Three skin fillers were studied (poly-l-lactic acid, 

calcium hydroxyapatite and polycaprolactone) that have the ability to stimulate 

neocollagenesis from a localized subclinical inflammatory response, demonstrating 

their mode of action, effects and duration. A bibliographic survey was carried out in 

the SciELO, BIREME and PubMed databases for articles published until 2019, in 

English and Portuguese. Inclusion criteria included original articles that analyzed or 

discussed cutaneous fillers with biostimulating capacity. According to the literature, 

all skin fillers are considered effective and safe and can be used by properly trained 

professionals. 

 

Keywords: Dermal fillers; Collagen; calcium hydroxyapatite; polylactic acid; 

polycaprolactone; Collagen Biostimulator. 

 
 

1 Introdução 

 
 

Bioestimuladores são substâncias injetáveis e que estimulam os fibroblastos 

do nosso corpo na produção de colágeno. São biocompatíveis e bioabsorvíveis, 

classificados quanto a durabilidade e a absorção pelo organismo, existindo os 

biodegradáveis, que tem sua absorção pelo próprio organismo, através de 

mecanismo fagocitários naturais, e semipermanentes, que possuem duração entre 

18 meses e 4 anos1. 

Dentro dessa categoria estão o ácido poli-l-lático (PLLA), hidroxiapatita de 

cálcio (CAHA), e a policaprolactona (PCL)8. 
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Tabela 1 - Comparação dos preenchedores dérmicos bioestimuladores. 

 
Fonte: Lima, 20204. 

 

2 Revisão de Literatura 

 
 

2.1.1. Ácido Poli-L-Latico 

 

O PLLA (Sculptra ou New-Fill) é um polímero biocompatível injetável, 

totalmente sintético composto por micropartículas biodegradáveis e reabsorvíveis, 

que estimula a neogênese de colágeno4,5. 

É um volumizador com duração de 18 a 24 meses. A longevidade é baseada 

na cinética de degradação lenta das micropartículas de PLLA. Seu mecanismo para 

estimular a neocolagênese começa com uma resposta inflamatória subclínica 

localizada, uma vez injetada as grandes partículas de PLLA atraem um grande 

número de macrófagos, linfócitos e fibroblastos. Uma cápsula é formada em torno 

de cada microesfera individual, à medida que é metabolizado, resultando no 

aumento da deposição de fibras de colágeno pelos fibroblastos, tendo como 

resultado final um aumento subsequente de espessura dérmica4,6. 

O produto é comercializado na forma de pó liofilizado, e requer hidratação em 

8 ml de água estéril para injetáveis, mantendo um repouso em temperatura ambiente 

por pelo menos 24 horas (ideal 48h) antes da aplicação6. 

No momento da aplicação adicionar de 1a 2ml de lidocaína no frasco e 

homogeinizar7. 
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A técnica aplicada é a retroinjeção em leque, após realizar as marcações de 

segurança para aplicação, massagear vigorosamente. Os pacientes são instruídos 

a seguir a regra “5-5-5”, massagear a área tratada por 5 minutos, 5 vezes ao dia por 

5 dias7. 

O resultado varia entre 4 a 6 meses, sendo assim deve-se usar a regra de 

“tratar, esperar, avaliar“, para guiar injeções subsequentes, devendo respeitar 

intervalos de 4 a 6 semanas entre as sessões4. 

O novo colágeno parece se formar em um mês e continua a aumentar por 9 

meses a 1ano. As partículas de PLLA mostram sinais de decomposição por volta 

de 6 meses e desaparecem em um ano16. 

Após a injeção o volume inicial é criado pela água estéril usada para 

reconstituir o PLLA e reabsorvido em 48 ou 72 horas9. 

Para ter efeito máximo em eficácia e duração as técnicas certas devem ser 

empregadas, reconstituição, técnica de injeção, zonas especificas e massagem pós 

injeção11. 

Os pacientes serão acompanhados após 18 meses, quando uma sessão 

adicional poderá ser necessária para evitar a total absorção das fibras colágenas 

produzidas3. 

 

2.1.2. Hidroxiapatita de calcio 
 

A Hidroxiapatita de calcio é um bioestimulador de colágeno injetável 

sintético, conhecido no Brasil pelos nomes comerciais (RADIESSE) e (RENOVA 

DIAMOND LIDO)4 

É classificado como um preenchedor semipermanente, com duração média 

de 12 a 18 meses, podendo ser observado até 24 meses em alguns pacientes, no 

entanto, essa longevidade depende de diversos fatores, como idade, movimento 

dinâmico da área injetada e metabolismo do paciente4. 

Radiesse (MERZ NORTH AMERICA, GREENSBORO, NC) é um 

preenchimento semi-sólido composto por 30% de hidroxiapatita de cálcio e 70% de 

gel carreador14. 

As microesferas podem estimular a produção endógena de colágeno, é um 

produto que fornece reposição de volume e bioestimulação de colágeno como 
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mecanismo principal de ação. O aumento inicial é proporcionado pelo 

preenchimento CaHa altamente viscoelástico usado não diluído ou ligeiramente 

diluído fornece correção imediata que é gradualmente seguida pela formação de 

colágeno, é bem adequado para colocação supraperiosteal e subdérmica. O 

resultado é uma melhoria estética duradoura, maior ou igual a 18 meses. Quando 

usado na forma hiperdiluída (ou seja,1,5ml de produto mais 1,5 ml de diluente)  tem 

um efeito volumizador imediato mínimo ou ausente, devido a dispersão do gel de 

carboximetilcelulose, gerando apenas remodelação tecidual ao longo prazo pelas  

microesferas de CAHA e permitindo sua injeção mais superficial para 

rejuvenescimento dérmico e tratamento de maiores áreas12,13-14.
 

Em 2009 o FDA aprovou um protocolo para misturar CaHa com lidocaína a 

uma concentração de 0,3% para melhorar o conforto durante a injeção5. 

Quando injetada há uma correção imediata no local, onde o gel carreador 

começa a dissipar gradualmente após a aplicação, deixando apenas as 

microesferas que induzem uma resposta fibroblástica estimulando a formação de 

um novo colágeno5-14. 

 
2.1.3 Policaprolactona 
 
 

 A policaprolactona (PCL) é um polímero bioabsorvivel e não tóxico, usado 

também em implantes cirúrgicos e engenharia de tecidos2. 

O Ellanse (SinclairPharmaceuticals, LONDON, UK) combina durabilidade e 

resultado imediato, é um produto composto por microesferas de um polímero 

totalmente bioabsorvível, a policaprolactona (PCL) em um gel carreador de 

carboximetilcelulose aquosa (CMC)4. 

Uma característica importante desse estimulador baseado em PCL é sua 

capacidade de estimular a síntese de novo colágeno, o carreador do gel CMC é 

gradualmente reabsorvido pelos macrófagos em 6 a 8 semanas, as microesferas 

de PCL estimulam a neocolagênese. A deposição de colágeno recém sintetizado 

em torno das microesferas de PCL foi demonstrada por análise histológica e 

histoquímica de biópsias de pele de animais tratados, mostrando que o colágeno 
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tipo I se torna progressivamente predominante sobre o colágeno do tipo III8. 

Existem quatro versões disponíveis, Ellanse S (versão curta) Ellanse M 

(versão media) Ellanse L (versão longa) e Ellanse E (versão extra longa) com 

longevidade de 1,2,3, e 4 anos respectivamente. A duração de ação depende do 

comprimento inicial da cadeia polimérica e do tempo de bioreabsorção do produto2. 

Muitas técnicas de injeção foram descritas, e a escolha depende 

principalmente da área a ser tratada, subcutâneo ou mais profundo, ou colocação 

supraperiosteal. Para injeções subcutâneas, rosqueamento linear ou leque são as 

técnicas recomendadas. O bolus requer que pequenas quantidades (não superior 

a 0,2 ml) sejam injetadas. A área tratada deve ser massageada suavemente para 

garantir distribuição uniforme. A capacidade bioestimulante faz com que não haja 

necessidade de hipercorreção, pois a posterior síntese de colágeno será suficiente 

para obter o resultado desejado8. 

A fim de gerenciar a dor, alguns autores recomendam a mistura da lidocaína 

a 2% ao preenchedor dérmico2. 

O novo colágeno substitui o volume reabsorvido. As microesferas não são 

fagocitadas devido ao seu tamanho e características de superfície. As microesferas 

PCL são totalmente lisas e de formato esférico o que tem se mostrado ideal para 

preenchimento dérmico10. 

 

3 Discussão 

 
 

O uso de bioestimuladores de colágeno mudam a visão dos tratamentos de 

bidimensional para tridimensional, demonstrando ganhos na face como um todo, 

melhorando os aspectos gerais da pele16. 

São ótimas opções para o rejuvenescimento facial, que ocorre através de um 

processo inflamatório ocasionando formação de um novo colágeno4;10. 

O ácido poli-l-latico, a hidroxiapatita de cálcio e a policaprolactona são 

classificados como preenchedores semi permanentes, onde as microesferas que 

compõe o produto, estimulam a neocolagênese a partir de uma resposta inflamatória 

subclínica, resultando o aumento das fibras colágenas pelos fibroblastos, servindo 
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também como arcabouço para novos tecidos4. 

O uso da hidroxiapatita de cálcio para aumento em tecidos moles foi bem 

documentado, especialmente para região média da face e usada com eficácia para 

restaurar o volume perdido 15. 

O ácido –poli-latico tem o objetivo principal de restaurar o volume e não de 

tratar linhas e dobras especificas18. 

O PLLA injetado no subcutâneo superior reduz as deformidades do contorno 

facial, um estudo demonstrou aumentos de 4 a 6 mm na espessura dérmica nas 

bochechas de pacientes que receberam PLLA em injeção bilateral9. 

A policaprolactona possui a capacidade de reparar áreas que necessitam de 

volume e preenchimento4. 

São biodegradáveis e biocompatíveis, poucos adventos colaterais são 

observados, sendo o mais comum a formação de nódulos4;6;8;17-18. 

Não são diretamente aplicados sobre rugas e linhas, e sim, nas áreas 

côncavas e que perderam gordura, buscando um efeito tridimensional, atuando na 

perda de volume4;17. 

Existem diferenças em relação ao tempo de duração de cada um deles, o 

PLLA demonstrou efeitos duradores em estudos clínicos prospectivos por pelo 

menos 2 anos, isso inclui os estudos VEGA, Westminster, Blue Pacific e Apex16. A 

HaCa foi o que demonstrou menor tempo de durabilidade, entre 12 a 18 meses. E 

o PCL terá o tempo de duração de acordo com a versão utilizada,1,2,3, ou 4 anos. 

A maioria dos produtos são comercializados em seringas prontas para o uso, 

e é comum fazer o uso do produto misturados com anestésico para controle do dor, 

todos devem ser bem homogeinizados antes do uso, sendo o PLLA o único que 

deve ser reconstituído 24 a 48 horas antes do uso para evitar formação de nódulos 

e obstrução de cânulas/agulhas4. 

São contraindicados para áreas de grande movimentação muscular, como 

região periorbicular, perioal e lábios, devido ao maior risco de formação de nódulos 

nessas regiões, e também contraindicados em região de glabela devido ao risco de 

ocorrer a obliteração de vasos e artérias4-12. 
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4 Conclusão 

 
 

Os bioestimuladores oferecem uma alternativa minimamente invasiva e 

segura à cirurgia estética. Funcionam gerando novo volume por meio de uma reação 

de corpo estranho, com a extensão e a duração dependendo do material. 

O uso apropriado e treinamento prático da injeção resultará em uma boa 

correção da flacidez facial. 

Devemos levar em consideração a área a ser tratada, a individualidade de 

cada paciente a experiência do injetor, e a expectativa do paciente para a obtenção 

de bons resultados. 

Não há um bioestimulador preenchedor considerado perfeito, mas 

excelentes opções a serem escolhidas. 
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