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RESUMO 

O envelhecimento é a transformação que conduz o organismo a perda da 

vitalidade e isto se dão a mecanismo de envelhecimento intrínseco ou cronológico, 

de natureza genética e o extrínseco que deriva de fatores ambientais, favorecendo 

prematuramente o envelhecimento cutâneo. Sua origem é atribuída aos radicais 

livres, pela incapacidade do organismo de eliminar adequadamente a energia 

produzida pelos mesmos. O presente artigo tem como objetivo verificar se o uso 

tópico da vitamina c obtém melhora do tecido conjuntivo da face e atenua as linhas 

de expressão causada pelo envelhecimento cutâneo. Trata-se de um estudo de 

caso, envolvendo duas mulheres na faixa etária de 40-50 anos, com rugas 

superficiais e profundas, onde se aplicou a vitamina C na formula de Ester c 

(vitamina c estabilizada) tópica em home care por toda a face, durante três meses, 

todas as noites. Observou-se como resultado parcial uma melhora da textura da 

pele, atenuação das rugas superficiais, hidratação e clareamento da pele. 

 

INTRODUÇÃO  

A pele, ou cútis é o maior órgão do corpo humano, ocupando área media de 

2 m², o que corresponde a cerca de 10 a 16% do peso total corporal, representa em 

media de 70% de água da composição química da mesma, variando conforme a 

região corporal (GOMES; DAMAZIO, 2009). 

O órgão humano que mais revela o envelhecimento é a pele, sendo também 

o mais acessível ao estudo dos processos que levam ao envelhecimento. 

Envelhecer é um processo natural que ocorre desde que nascemos porem fica mais 

evidente após a terceira idade. A qualidade do envelhecimento está relacionado 

diretamente com a qualidade de vida à qual o organismo foi submetido (GUIRRO; 

GUIRRO, 2002). 

Segundo Baumann (2004) a pele envelhecida intrinsecamente é lisa e sem 

deformidades, com linhas de expressão exageradas, mas preservação dos padrões 

geométricos normais da pele. A pele envelhecida extrinsecamente aparece 

predominantemente em áreas expostas como face, tórax e superfícies extensoras 

dos antebraços. É resultado dos efeitos totais de toda uma vida de exposição à 

radiação ultravioleta. 

 



Segundo Scotti; Velasco (2003), cerca de 80% dos sinais visíveis do 

envelhecimento são causados pelos raios ultravioletas e pelos radicais livres 

formados pelas exposições a estes, desta forma, há necessidade de suprir o 

organismo com substancias anti-radicais livres, os antioxidantes, quando este não 

estiver conseguindo, por si só, defender-se de quantidade de radicais livres já 

formados. 

A vitamina C é um antioxidante que ocorre na natureza incorporada aos 

cosmecêuticos com o propósito de prevenir e tratar a pele danificada pelo sol. É 

também conhecida como ácido ascórbico, atua protegendo a pele contra os efeitos 

maléficos dos radicais livres. Alem da ação anti-radicais livres, esta vitamina 

participa como cofator na hidroxilação da hidroxiprolina, importante aminoácido do 

tecido conjuntivo, portanto sua aplicação tópica pode se melhorar a elasticidade e 

firmeza da pele. A aplicação tópica eleva consideravelmente os níveis desta 

vitamina na pele, e a aplicação regular pode reduzir os sinais da idade, linhas de 

expressão e flacidez cutânea. Aumenta a tonicidade da pele, tornando-a brilhante e 

macia, e não é fotossensibilizante. Dessa forma, a vitamina C se tornou um 

cosmecêutico popular de aplicação tópica (DRAELOS, 2009). 

 

OBJETIVO 

Verificar se o uso tópico da vitamina c obtem melhora do tecido conjuntivo 

da face e atenua as linhas de expressão causada pelo envelhecimento cutâneo.  

 

MATERIAS E MÉTODO 

Trata-se de um estudo de caso, que se deu inicio após a assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido pelos sujeitos da pesquisa. Para a 

realização da pesquisa foram utilizados como materiais: 01 maquina fotográfica, 

Ester-C concentrado (vitamina c estabilizada) a 5% com pH cinco de utilização 

noturna, sabote liquido neutro facial, protetor solar oil free fator 30. O tratamento foi 

realizado em duas pacientes, sendo uma com 43 anos, de foto tipo II, glogau II 

(moderado), rugas superficiais e profundas, estáticas e dinâmicas e a outra com 50 

anos, de foto tipo III, glogau III (avançado), rugas superficiais e profundas, estáticas 

e dinâmicas, com presença melasma em região malar. 

Foi aplicada uma ficha de avaliação facial para coletar dados sobre os 

aspectos da pele, baseada no modelo aplicado nas Clinicas Integradas da FEF. O 



tratamento foi realizado na própria casa dos sujeitos da pesquisa na cidade de 

Fernandópolis, extremo noroeste do estado de São Paulo, com inicio do tratamento 

no dia 25 de Junho de 2014, com duração de três meses. Para analise de dados 

foram analisadas as fotos tiradas antes e depois da aplicação. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Para a realização da aplicação tópica da vitamina c, os sujeitos dessa 

pesquisa foram orientados como deveria ser a forma de aplicação, sendo da 

seguinte maneira: as mesmas deveriam higienizar sua face normalmente como de 

costume, utilizando sabonetes faciais de sua preferência, após a secagem da face, 

aplicariam a vitamina c de forma ascendente, promovendo um pequeno “lifting” ate 

que o produto seja permeado totalmente. No dia seguinte lavar a face com o 

sabonete liquido neutro, e aplicar o protetor sola fator 30. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Observou-se como resultado parcial uma melhora da textura da pele, 

atenuação das rugas superficiais, hidratação e clareamento da pele. 
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