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RESUMO 

O oxigênio mesmo indispensável para a vida pode resultar em danos reversíveis ou 

até irreversíveis quando expostos em concentrações superiores às encontradas na 

atmosfera, podendo inclusive levar a morte celular, devido à formação de Radicais 

Livres (RL), nome dado ao átomo ou molécula altamente reativo, que contêm 

número ímpar de elétrons em sua última camada eletrônica. Há muitas evidências 

de influências das espécies reativas de oxigênio (EROs) em doenças degenerativas, 

além de induzir a mutações gênicas e envelhecimento celular e cutâneo. Na pele 

encontram-se células como os fibroblastos que são responsáveis pela formação das 

fibras elásticas, colágenas e reticulares. O envelhecimento cutâneo é um processo 

que acontece naturalmente devido à redução da produção e degradação de fibras 

elásticas e colágenas, acarretando em flacidez e linhas de expressão, dividido em 

dois tipos: intrínseco ou cronológico, relacionado com a genética do individuo, que 

gradualmente induz diminuição da produção de colágeno e elastina; e extrínseco ou 

fotoenvelhecimento ocasionado pela agressão do meio externo como exposição a 

raios ultravioletas, tabagismo, hábitos alimentares e de vida. A somatória desses 

fatores induz reações químicas, como produção de radicais livres ou da glicação, 

com formação de AGEs (Advanced Glycation end Productst) ou Produtos Finais da 

Glicação Avançada (PFGA) que aceleram o envelhecimento cutâneo, devido à morte 

celular dos fibroblastos. Desta forma, o objetivo deste trabalho é descrever os 

fatores desencadeantes dos Produtos Finais da Glicação Avançada ou AGEs 

correlacionado com o desenvolvimento envelhecimento cutâneo, através da revisão 

da literatura nos bancos de dados PubMed, Scielo e Lilacs sobre o referido tema. 

Palavras-chaves: Envelhecimento cutâneo, glicação, Produtos Finais da Glicação 

Avançada, colágeno, fibroblastos. 

1. INTRODUÇÃO 

A pele é o maior órgão do corpo e age como uma barreira contra micro-

organismo do meio externo com a função de proteger tecidos subjacentes, regular a 

temperatura do corpo e manter nutrientes no organismo. A pele é dividida em três 

camadas, sendo a epiderme a camada mais superficial da pele, seguida da derme e 

abaixo a tela subcutânea 1. 



A epiderme é constituída por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado 

e divide-se em cinco subcamadas, camada basal, espinhosa, granulosa, lúcida e 

córnea. Na camada basal está localizada a lamina basal responsável pela 

renovação celular através da mitose, estas células neoformadas são empurradas em 

direção à superfície substituindo as mais antigas que são eliminadas através da 

descamação. A camada espinhosa é constituída por filamentos de proteínas que 

conectam os queratinócitos nas células adjuntas e encontra-se células de 

Langerhans e os melanócitos. A camada granulosa é responsável pela produção de 

grânulos de queratina que impermeabilizam a pele e a camada lúcida que é 

encontrada apenas nas palmas das mãos e plantas dos pés. E por fim, temos a 

camada córnea constituída por um revestimento de células escamosas e 

queratinizadas localizados na parte superficial da epiderme 2. 

Em seguida, temos a derme que é dividida em duas camadas, a camada 

papilar e a reticular contendo vasos sanguíneos, linfáticos, fibras de colágeno e 

fibras elásticas além dos anexos cutâneos como as glândulas sudoríparas, 

glândulas sebáceas e folículo piloso 3. Na Derme é encontrada substância 

fundamental amorfa que preenche espaço entre as células e forma uma barreira 

contra partículas, possui coloração transparente constituída principalmente por 

proteoglicanas, ácido hialurônico e glicoproteínas 4. 

A estrutura que faz adesão e ancoragem da derme da epiderme é 

denominada junção dermo-epidérmica, responsável pela permeabilidade nas trocas 

entre estes dois componentes, sendo composta por proteínas de ancoragem como 

colágeno IV, colágeno VII, Integrinas e Lamininas 5. 

A pele é uma estrutura complexa e multifuncional em constante renovação, 

que gradativamente vai perdendo algumas funções, isto é, a medida que vamos 

envelhecendo estruturas vão cessando suas atividades 4. 

O envelhecimento é inevitável e irreversível que se destaca com o passar dos 

anos, pois ocorre alteração de células e moléculas, caracterizada pela diminuição da 

homeostase do organismo levando a morte celular. Este acontecimento, natural e 

progressivo é possível ser entendida na pele como um todo onde a epiderme se 

torna fina, seca e opaca, uma vez que na junção dermo-epidermica ocorre a redução 

de algumas funções e os queratinócitos perdem sua adesão. Resultando assim na 

perda progressiva de fibras, como as de colágeno e elásticas, deixando com aspecto 



cansado e menos nutrido. Isso devido à deficiência de aporte de oxigênio e trocas 

de metabolitos que ocorre nessa junção 5. 

Existem vinte tipos de colágeno até hoje estudados, que representam cerca 

de 30% das proteínas existentes no corpo humano. O colágeno tipo I é o mais 

comum e está presente nos ossos, tendões e pele, fornece resistência e é 

responsável pela integridade e estrutura aos tecidos, já as fibras elásticas são 

caracterizadas por proteínas como a elastina, miofibrilina e fibrilina que dão 

flexibilidade e sustentação a pele 5. 

Sabe-se que o envelhecimento é dividido em dois tipos, intrínseco e 

extrínseco. O intrínseco ou cronológico ocorre ao longo do tempo, ou seja, um 

processo inevitável que sucede a perda da elasticidade e tonicidade causada pela 

diminuição da produção de colágeno e elastina e o fator extrínseco ou 

fotoenvelhecimento que transcorre de forma lenta, a partir da desorganização de 

colágeno e elastina causada pela agressão do meio externo como os raios 

ultravioletas e o tabagismo 6. 

Existem algumas teorias que explicam as causas do envelhecimento, tais 

como; Teoria dos Radicais Livres ou espécies reativas do oxigênio (EROs), que 

possuem um elétron não-pareado resultante da ação de agentes externos como os 

raios ultravioleta (UV), poluição e estresse. Além disso, existe a possibilidade que os 

radicais livres levam a degradação do colágeno e acumulo de elastina amorfa 

induzindo o aspecto de uma pele fotoenvelhecida 7. Ainda, a formação de EROs leva 

ao estresse oxidativo induzindo a degradação dos ácidos graxos resultando na 

morte celular 7-8.  

A Teoria da Multiplicação Celular que descreve a diminuição da renovação 

celular se refere a uma consequência do envelhecimento já que o mecanismo é 

desconhecido e a Teoria do Desgaste resultado da degradação dos constituintes do 

organismo em que danos contínuos a células levam a morte celular 9. 

Além destas teorias a cerca do envelhecimento, algumas publicações 

descrevem também a Teoria Estocástica que tratam do envelhecimento como um 

acumulo de lesões, isto é, o resultado da instabilidade fisiológica de moléculas vitais 

através da ação ambiental, citando a Glicosilação (reação química na qual um 

carboidrato é adicionado a outra molécula) como um dos principais meios de 

envelhecimento, com capacidade de modificar as proteínas presentes em nosso 

corpo, levando ao envelhecimento celular 10. 



Fatores ambientais como a fotoexposição aceleram este processo, deixando 

a pele vulnerável a dois comprimentos de ondas da radiação solar: ondas UVA e 

ondas UVB. Ondas UVA são ondas longas que agridem camadas profundas da pele, 

atingindo os queratinócitos da epiderme e fibroblastos da derme e ondas UVB são 

ondas curtas que agridem as camadas superficiais da pele atingindo os 

queratinócitos 11. 

O envelhecimento ou Senescência acontece naturalmente, mas além dos 

fatores citados anteriormente, o cross-link ou glicação, reação não enzimática nas 

quais carboidratos, como a glicose, ou lipídeos ligam-se permanentemente a 

proteínas, também pode ser um indutor deste processo 12. 

Conhecidos como AGE (Advanced Glycation end Productst) ou Produtos 

Finais da Glicação Avançada (PFGA), além de ocorrer ligação com as proteínas 

também pode acontecer em lipídios e ácidos nucleicos, gerando diferentes 

patologias, induzindo mortes celulares, alteração de receptores de membrana 

plasmática, alteração de estrutura e de função 13. Com o passar do tempo a 

concentração de PFGA acelera o envelhecimento, devido a morte celular dos 

fibroblastos responsáveis pela sintetização de fibras colágenas e elásticas 14. 

 Além disso, os PFGAs são formados endogenamente durante a hiperglicemia 

e estresse oxidativo e de forma exógena através da alimentação e tabagismo. Ainda 

é descrito que estes produtos estão envolvidos na formação de doenças crônicas, 

tais como diabetes, doença renal, gerando estresse oxidativo devido ao aumento da 

liberação de mediadores inflamatórios 14,15. 

2. OBJETIVOS 

Foi objetivo descrever os fatores desencadeantes dos Produtos Finais da 

Glicação Avançada (PFGA) ou AGE (Advanced Glycation end Productst) 

correlacionando com o desenvolvimento envelhecimento cutâneo. 

Objetivos específicos 

1. Investigar através dos bancos de dados de artigos científicos indexados 

relacionados ao desenvolvimento do envelhecimento cutâneo; 

2. Descrever o processo de glicação e formação dos Produtos Finais da 

Glicação Avançada e sua relação com o envelhecimento cutâneo; 



3. Abordar o papel da esteticista na prevenção e retardamento do 

envelhecimento cutâneo. 

3. METODOLOGIA 

Foi realizada uma revisão sistemática da bibliografia de artigos cujos assuntos 

são glicação, AGEs, envelhecimento, permeação cutânea, nos bancos de dados do 

PubMed, Scielo e Lilacs. Para a referida busca utilizamos os seguintes descritores 

no idioma português: Estética, cosméticos, glicação, AGEs. Os critérios que foram 

utilizados para seleção dos artigos são: idiomas português e inglês; artigos 

completos; sem um limite temporal, mas priorizando-se estudos dos últimos 6 (seis) 

anos. 

4. DESENVOLVIMENTO 

O envelhecimento ou Senescência é um processo progressivo e englobam 

fatores genéticos, exposição aos raios UV, tabagismo, estresse, doenças genéticas, 

endócrinas e hormonais. 16. O mecanismo do envelhecimento pode ser 

compreendido através de diversas teorias e a mais abordada pelos autores é a 

Teoria dos Radicais Livres, caracterizado quando onde moléculas de oxigênio 

combinam com outras moléculas, formando grande quantidade de elétrons. Esse 

fator ocorre constantemente de forma endógena, porém em equilíbrio quando o 

próprio organismo consegue regular, mas fatores externos como a radiação UV, 

estresse, tabagismo, poluição, drogas e dietas desencadeiam esse processo de 

forma desequilibrada 7. 

A liberação dos RL está relacionada à indução do envelhecimento pois causa 

diversas lesões através das reações bioquímicas no organismo que gera aumento 

de moléculas de ânions superóxido induzindo lesões decorrentes a liberação destas 

espécies reativas de oxigênio (EROs ou ROS - Reactive Oxygen Species) 17. 

EROs são encontradas em todos os sistemas biológicos, em condições 

fisiológicas do metabolismo celular aeróbico, o O2 sofre redução tetravalente, com 

aceitação de quatro elétrons, resultando na formação de H2O e com isso, são 

formados intermediários reativos durante nesse processo 18. 

O estresse oxidativo gerado pelo acumulo de RL induzem o envelhecimento 

cutâneo através da deterioração do colágeno que possui papel fundamental na 

sustentação da pele. Nosso organismo possui sistema de defesa antioxidantes, que 



englobam as moléculas degradadoras de ROS (ROS scavengers) ácido úrico, ácido 

ascórbico, α-tocoferol, moléculas que possuem sulfidril e enzimas antioxidantes, 

como catalase, glutationa peroxidase (GPx) e superóxido dismutases, que tem como 

função a neutralização de produtos da EROs, impedindo a formação de mais 

radicais livres, repareando e removendo danos na molécula de DNA, além de 

reconstruir membranas celulares que sofreram alterações em sua estrutura 19. 

Os efeitos tóxicos relacionados ao oxigênio já são conhecidos desde o final 

do século XIX; a identificação dos RL causadores desta toxicidade somente foi 

possível em 1956, quando Denham Harman lançou sua teoria sobre mutagênese, 

câncer e envelhecimento. Oxidações químicas e enzimáticas envolvendo a formação 

de RL aceleram o fenômeno do envelhecimento por danos ao DNA e por atuarem na 

desidrogenação, hidroxilação e glicação proteica 18. 

Alguns autores afirmam ainda, que a glicação induz envelhecimento junto aos 

radicais livres, uma vez que a glicação forma-se a partir da junção dos carboidratos 

com proteínas o que gera uma diferença na carga da macromolécula que influencia 

no envelhecimento cutâneo, devido à modificação na estrutura do colágeno 

acarretando em mudanças no organismo levando a perda estrutural e funcional dos 

tecidos. Quando ocorre associação de um carboidrato a proteína, o carboidrato em 

excesso não é metabolizado fazendo com que as fibras dérmicas sofram alterações, 

transparecendo o processo interno de envelhecimento com o surgimento de flacidez 

e linhas de expressão 20-21. 

Ainda, durante a formação dos PFGA ocorre oxidação de lipídeos ou 

açucares reativos, induzindo “estresse oxidativo” e espécies reativas de oxigênios 

(EROs) que induzem a alteração estrutural e funcional de moléculas orgânicas. Os 

AGEs são compostos de aminoácidos e metilglioxal, glioxal que são produzidos a 

partir da glicose e também intitulados de produtos da glicoxidação ou produtos da 

lipoxidação. As células podem ser danificadas pelos PFGA a partir de três estágios, 

a modificação de estruturas intracelulares, interação de PFGA com as proteínas 

presentes na matriz extracelular e modificação de proteínas ou lipídios sanguíneos 

22. 

A aderência de uma molécula de glicose e uma molécula de proteína formam 

glicotoxinas que estão ligadas ao desencadeamento do envelhecimento através do 

decaimento de colágeno e elastina levando ao aparecimento de linhas de 



expressão. No combate aos PFGA os antioxidantes são de mera importância para 

combater a formação de Radicais Livres uma vez que são prejudiciais as funções 

fisiológicas do indivíduo, e podem ser encontrados em suplementos alimentares, 

além de cosméticos que evitam o enrijecimento do colágeno e da elastina 23-24. 

Desta forma, o envelhecimento poder ser acelerado por diversos fatores, e 

sua melhor forma de redução é a prevenção ou utilização de procedimentos 

estéticos e dermocosméticos, como a microdermoabrasão que se trata de uma 

técnica de esfoliação não invasiva e tem como mecanismo fomentar a mitose celular 

resultando no aumento de fibroblastos e síntese de colágeno 25. Além da 

microdermoabração muitas esteticistas usam diversos tipos de produtos com 

princípios ativos específicos no combate ao envelhecimento, como o ácido L-

ascórbico, forma quimicamente ativa da Vitamina C que tem ação antioxidante 

eficiente no combate aos RL, estimulando o aumento da síntese de colágeno e 

amenizando os sinais de envelhecimento 26. 

 

5. RESULTADOS 

Foram selecionados para este trabalho 23 artigos e 3 livros, no idioma 

português utilizando os seguintes descritores “Envelhecimento, glicação, AGEs, 

radicais livres e estresse oxidativo”. 

Os autores descrevem que o envelhecimento cutâneo é caracterizado pela 

perda de fibras de colágeno e fibras elásticas que reduzem sua produção causando 

flacidez e linhas de expressão. Vários fatores estão envolvidos neste processo, 

como os fatores intrínsecos ou cronológicos e extrínsecos ou fotoenvelhecimento, 

que induzem reações químicas, como a glicação, que podem acelerar este 

processo. 

Atualmente, com o avanço da tecnologia do cosmético e o aumento da 

indústria da beleza, faz com que as pessoas fiquem cada vez mais preocupadas em 

cuidar da aparência, pois beleza também está relacionada com a saúde. Assim com 

a disseminação deste mercado no Brasil e no mundo, é possível prevenir e retardar 

o envelhecimento através da utilização de cosméticos e tratamentos estéticos, já 

que não é possível evitar o processo envelhecimento, por se tratar de um processo 

natural. 



Desta forma, o entendimento sobre os mecanismos envolvidos no 

envelhecimento cutâneo, bem como as reações que podem induzir este processo, é 

essencial para profissionais de estética e cosmetologia, com intuito de correlacionar 

o papel da formação de Produtos Finais da Glicação Avançada, pela reação de 

glicação, a fim de obter melhores resultados para a redução e degradação das fibras 

de colágeno e fibras elásticas, formadoras das linhas de expressão. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O envelhecimento é um processo natural que ocorre com todos os indivíduos, 

caracterizado como fator Intrínseco ou cronológico e fator Extrínseco ou 

fotoenvelhecimento, porém existem alguns fatores que podem desencadear o 

envelhecimento precoce, como os Radicais Livres e a Glicação. 

Os Radicais Livres surgem devido a reações químicas que danificam a 

estrutura da célula o que reflete externamente na pele. Nosso organismo possui 

defesa contra os radicais livres que são os antioxidantes, porém fatores ambientais 

associados a fatores intrínsecos do individuo podem diminuir a defesa antioxidante. 

Já a Glicação ocorre devido ao excesso de carboidrato no organismo uma vez que 

os carboidratos se ligam a proteínas como o colágeno prejudicando as fibras 

dérmicas alterando a estrutura tecidual. Com a formação de glicotoxinas resultantes 

da glicação, as fibras de colágeno e elásticas decaem transparecendo o processo de 

envelhecimento com o surgimento de linhas de expressão, flacidez e menor aporte 

nutricional da pele. 

Atualmente existe uma grande preocupação na desaceleração do 

envelhecimento e isso é possível através de procedimentos feitos por profissionais 

qualificados, utilizando produtos com princípios ativos específicos ou aparelhos que 

atuam estimulando diretamente o processo de síntese de colágeno e elastina e 

combatendo os Radicais Livres e a glicação. 
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