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Introdução: a embolia cutis medicamentosa por ácido hialurônico trata-se de uma complicação rara da
rinoplastia não cirúrgica. Tal complicação ocorre a partir da injeção do ácido hialurônico diretamente nas
artérias que irrigam a região onde realizou-se procedimento, levando a isquemia tecidual e necrose
através de danos vasculares, embolia, ou compressão vascular extrínseca. A oxigenoterapia hiperbárica
(OHB) trata-se de um tratamento em que o paciente é submetido a uma câmara de oxigênio puro sob
pressão de 2-3 vezes maior que a pressão atmosférica, promovendo um aumento de 20 vezes na sua
concentração circulante quando comparada a um indivíduo ao nível do mar. Tal elevação tem a
capacidade de dar suporte e aprimorar: o combate de infecções, a compensação de eventos de
hipoxemia, a cicatrização de feridas, sejam elas agudas ou crônicas, a ação de drogas antibióticas e a
neutralização de substâncias tóxicas.
Objetivos: relatar e demonstrar através de imagens o uso da oxigenoterapia hiperbárica (OHB) como
tratamento adjuvante na embolia cutis medicamentosa (ECM) por ácido hialurônico.
Casuísticas e Métodos: paciente de 35 anos, previamente hígida, refere ter se submetido à
rinomodelação com ácido hialurônico por profissional não médico, evoluindo com necrose em ponta nasal
e edema compressivo com 14 pontos (G II dos G IV possíveis) na escala USP que avalia gravidade da
enfermidade para tratamento com OHB. Ao exame, apresentava lesão grave, configurando quadro de
isquemia e pontos de necrose, a qual foi minimamente desbridada devido fragilidade tecidual e
localização da lesão. Compareceu ao serviço uma semana após o procedimento estético, encaminhada
pela dermatologista assistente. Prescritas 10 sessões de Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB) de 1:30
minutos de duração sob pressão de 2.5 ATA como tratamento adjuvante.
Resultados e conclusões: a paciente obteve bons resultados associando-se às terapias
tradicionalmente empregadas no tratamento da ECM pelo(a) dermatologista assistente com a utilização
de 9 sessões de OHB como terapia adjuvante. O desfecho positivo sugere que a OHB pode ter exercido
papel adjuvante no tratamento da lesão isquêmica. Os resultados reforçam as indicações para a
utilização de OHB no tratamento da ECM.
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