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RESUMO 
O envelhecimento cutâneo é um processo fisiológico complexo que envolve 
vários fatores como genético, hormonais, psicossomático e mecanismos 
ambientais. É possível diferenciar entre fator intrínseco e extrínseco. Para 
amenizar esse processo, atualmente estuda-se um polifenol de ação 
antioxidante natural com composto bioativo resveratrol, extraído da casca da 
uva roxa, encontrado também em nozes, cacau, amora, amendoim e mirtilos. 
Essa substância vem sendo amplamente estudada por sua atividade 
anticancerígena, anti-diabética, anti-inflamatória e antioxidante. Estudos 
apontam a associação do resveratrol para redução do risco de doenças 
cardiovasculares, por sua ação vasodilatadora promovendo importante efeito 
cardioprotetor, além de atuar na prevenção de doenças neurológicas 
degenerativas, prevenção do envelhecimento cutâneo e favorecimento ao 
tratamento de doenças ósseas. Visto que hoje a população brasileira vem 
buscando fórmulas com efeitos milagrosos para amenizar e prevenir os sinais 
do envelhecimento, este projeto teve como objetivo analisar estudos a cerca do 
potencial do resveratrol como agente de prevenção aos processos de 
envelhecimento celular, focando principalmente na ação cutânea e buscando 
evidenciar a capacidade antioxidante e anti-iflamatória. Buscou-se como 
metodologia para este trabalho levantamentos  de livros, artigos científicos 
periódicos, acerca da pele, envelhecimento, radicais livres, antioxidantes, 
polifenóis, resveratrol e sua relação com a estética, que serviram de base para 
o presente tema, pôde-se concluir que o resveratrol traz benefícios no 
antienvelhecimento cutâneo.  
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 A pele é o maior órgão do corpo humano, tem múltiplas funções como, 

barreira contra agressões exógena, de natureza química ou biológica, barreira 

hídrica, regulação da temperatura, síntese de vitamina D, e excreção de 

eletrólitos e outras substâncias (PUJOL, 2011). 

Os principais sinais do envelhecimento cutâneo são as rugas, 

hipercromias e textura da pele como hidratação ou desidratação (KEDE, 2000). 

Fisiologicamente, o envelhecimento está associado à perda de tecido 

fibroso, lenta renovação celular, e à redução da rede vascular e glandular. A 

função de barreira que mantém a hidratação celular também fica prejudicada, 

com o tempo as células vão perdendo sua capacidade de se replicar. Este 

fenômeno é causado por danos no DNA decorrentes da ação dos radicais 

livres e radiação UV, deterioração relacionada à idade (SADICK, 2002). 

O envelhecimento cutâneo é um fenômeno progressivo, caracterizado 

basicamente pelo declínio funcional e estrutural desse órgão, sendo a pele um 

marcador da idade cronológica, por se tratar de um órgão exposto, a pele está 

sujeita aos danos ambientais, especialmente os causados pelas radiações 

ultravioletas. Com múltiplas estruturas e tipos celulares este órgão é 

essencialmente constituído por 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme 

(GUARATINI, 2013). 

Com o envelhecimento cutâneo, ocorre modificações do material 

genético por meio de enzimas e alterações proteicas. Consequentemente, o 

tecido perde a elasticidade, a capacidade de regular as trocas aquosas e a 

replicação do tecido tornando-se menos eficiente, as oxidações químicas e 

enzimáticas envolvendo a formação de radicais livres aceleram o fenômeno de 

envelhecimento (JASKI et al, 2016). 

 Os radicais livres são espécies químicas constituídas de um átomo ou 

associação dos mesmos, possuindo um elétron desemparelhado na sua órbita 

mais externa. Essa situação implica em alta instabilidade, fazendo com que 

esteja sempre buscando capturar ou ceder elétrons das células à sua volta, 

este processo danifica a membrana e a estrutura da célula, podendo, em casos 

extremos, levar à morte celular (LIU et al, 2015). 

Os antioxidantes são substâncias naturais que podem limitar as lesões 

causadas pelos radicais livres. O organismo utiliza estas substâncias para 

estabilizar e/ou neutralizar os radicais livres, impedindo-os de causar danos 
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nas estruturas celulares, já que eles podem proteger e reverter os danos 

causados pela oxidação (JASKI et al, 2016). 

Um potente antioxidante resveratrol, um polifenol fitoalexina presente na 

casca e no suco da uva roxa, vinho tinto, nozes, cacau, amoras, amendoim, 

mirtilos entre outros. Esta molécula possui fortes propriedades antioxidantes, 

com potencial preventivo a saúde cardiovascular, obesidade, envelhecimento 

cutâneo, desregulações metabólicas, Diabetes tipo II, artrite, osteoporose, 

doenças degenerativas neurológicas, herpes oral, Alzheimer, além de possuir 

efeito anti-inflamatório e anticancerígeno, inibir o processo de 

hiperpigmentação cutânea, possui ainda função bactericida, antiviral e 

retardadora do envelhecimento celular (DIPAK et al, 2011; MALHOTRA et al, 

2014; SUZENETE, 2010). 

Além do mais o resveratrol é capaz de atenuar o fotoenvelhecimento. Foi 

demonstrado que o resveratrol atua sobre os mecanismos de sinalização 

celular relacionados com o fotoenvelhecimento mediado pela radiação UV. Em 

experiências com ratos sem pelos, o resveratrol foi aplicado topicamente e 

observou-se que o mesmo foi capaz de reduzir os efeitos induzidos pela 

radiação UV-B incluindo a hiperplasia cutânea, formação de peróxido de 

hidrogénio, infiltração de leucócitos (LASTRA, C. VILLEGAS, I., 2007). 

O resveratrol estimular o próprio corpo a produzir antioxidantes naturais, 

aumentando as defesas das células contra as agressões externas. O 

resveratrol age no DNA da célula, ajudando a combater o envelhecimento, 

reparando os efeitos do envelhecimento como rugas, perda de firmeza e 

densidade. Esta substância impede que os radicais livres, no processo de 

metabolização celular, danifiquem as células, causando envelhecimento 

(LASTRA, C. VILLEGAS, I., 2007). 

Este artigo visa investigar os aspectos da pele, os processos que causam o 

envelhecimento cutâneo e alternativas para amenizar a degradação celular da 

pele, o envelhecimento, ressaltando os efeitos de antioxidante, focando no 

resveratrol. 

Visto que hoje muito se investe no segmento da estética e beleza, a 

população tem buscado fórmulas milagrosas, para atingir maior longevidade 

com boa aparência e qualidade de vida, o mercado da estética é muito 

promissor financeiramente. Assim, a manufatura cosmética, farmacêutica e 
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estética tem buscado novos compostos que atendam a demanda da indústria 

da beleza. 

 

MÉTODOLOGIA  

A metodologia utilizada para este trabalho científico foi através de 

levantamento bibliográfico, utilizando banco de dados online como, BIREME, 

PUBMEB, Medline, biblioteca eletrônica SciELO e livros, no período de 2000 a 

2017, com as seguintes palavras-chaves, pele, envelhecimento cutâneo, 

radicais livre, antioxidante e resveratrol. 

 

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO  

O envelhecimento cutâneo é causado por alguns processos e tem 

basicamente duas causas: passagem natural do tempo (envelhecimento 

intrínseco, ou envelhecimento cronológico) e fatores ambientais que interagem 

com a pele (envelhecimento extrínseco), também conhecidos como 

fotoenvelhecimento (GUARATINI, 2013; PUJOL, 2011). 

O envelhecimento cronológico ou intrínseco acompanha o processo 

ocorrido com outros órgãos diante da degeneração natural do corpo e não tem 

relação com fatores ambientais. Com o passar dos anos, as células diminuem 

sua capacidade de renovação, e cai drasticamente a produção das fibras de 

colágeno e elastina, que conferem firmeza e tonicidade (GUARATINI, 2013; 

PUJOL, 2011). 

O envelhecimento extrínseco é provocado principalmente pela 

exposição ao Sol, que tem efeito cumulativo e potencializa o surgimento de 

rugas e manchas. O estresse oxidativo também pode levar o envelhecimento, 

assim, a pele perde elasticidade e se torna mais fina e flácida, passa a 

apresentar rugas finas na superfície, sendo acometida pela atrofia 

(GUARATINI, 2013; PUJOL, 2011). 

O envelhecimento cutâneo pode ser acelerado por exposição a 

inúmeros agentes químicos como poluição, físicos como radiação ultravioleta – 

UV e microbiológicos como bactérias e fungos, que aumentam a produção 

desses radicais livres (GUARATINI, 2013). 

Fatores que levam o envelhecimento cutâneo, genética com o tempo as 

células vão perdendo sua capacidade de se replicar. Este fenômeno é causado 
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por danos no DNA decorrentes da radiação UV, toxinas ou deterioração 

relacionada à idade. Conforme as células vão perdendo a velocidade ao se 

replicar, começam a aparecer os sinais do envelhecimento (GUARATINI, 

2013). 

Com a diminuição hormonal ao longo dos anos, os níveis dos hormônios 

sexuais, como estrogênio, testosterona, e dos hormônios do crescimento como 

o GH, ocorre o declínio da renovação celular da pele deixando-a prejudicada, 

resultando em afinamento das camadas epidérmicas e dérmicas (NDIAYE et al, 

2011). 

O estresse oxidativo, desempenha papel central na iniciação e condução 

de eventos que causam o envelhecimento da pele. Ele altera os ciclos de 

renovação celular, causa danos ao DNA que promovem a liberação de 

mediadores pró-inflamatórios, que, por sua vez, desencadeiam doenças 

inflamatórias ou reações alérgicas na pele (NDIAYE et al, 2011). 

O organismo humano possui dois mecanismos de defesa contra os 

ataques de radicais livres, que é dividido basicamente em dois grupos, enzimas 

de atividades antioxidantes e os antioxidantes não enzimáticos. Os primeiros 

correspondem às enzimas catalase, superóxido dismutase, glutationa 

peroxidase, glutaredoxina e tioredoxina (NDIAYE et al, 2011). 

Os antioxidantes não enzimáticos compreendem os compostos de 

origem dietético sendo, ácido ascórbico (vitamina C), a-tocoferol (vitamina E) 

cobalamina (vitamina A), carotenos e peptídeos ativos representados por 

glutationa reduzida. A defesa endógena pode não ser suficiente para combater 

o ataque deletério dos radicais livres, estas substâncias atuam como 

antioxidantes, exercendo efeitos benéficos, aumentando as defesas celulares 

contra danos oxidativos.  Atualmente há muitos estudos que indicam 

substância naturais capazes de prevenir ou até reverte o estresse oxidativos, 

melhorando a saúde das células e prevenindo o envelhecimento precoce da 

pele como os polifenóis (ROLIM et al, 2013). 

Os polifenóis são os mais potentes antioxidantes, substâncias que 

fornecem proteção contra estresse oxidativo endógeno e exógeno através da 

neutralização dos radicais livres (MALHOTRA et al, 2016). 

Os benefícios dessa substância para a pele são inegáveis, eles 

possuem capacidade de penetrar a parede cutânea. Estudo publicado no 
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International Journal of Cosmetic Science, polifenóis como catequina, 

epigalocatequina galato (EGCG) e resveratrol demonstraram permeação pela 

barreira do estrato córneo sendo, na maior parte, encontrados na epiderme e 

na derme após aplicação tópica, o que confirma o potencial dos polifenóis no 

antienvelhecimento da pele (MALHOTRA et al, 2016). 

Os polifenóis são um grupo de substâncias biologicamente ativas 

encontradas em vegetais e podem ser subdivididos conforme a estrutura 

química em diferentes classes, como por exemplo, estilbenos (como o 

resveratrol presente nas uvas e vinhos), catequinas e flavonóides (a maior e 

mais estudada das classes). Os polifenóis são antioxidantes naturais que 

podem inibir reações oxidativas em cadeia na pele e evitar algumas doenças 

ou mesmo o envelhecimento prematuro (MALHOTRA et al, 2016). 

Existem diversos polifenóis utilizados como ativos cosméticos, mas os 

polifenóis da uva, da oliva e do green tea (chá verde) merecem destaque por 

suas propriedades únicas e diferenciadas na prevenção do envelhecimento da 

pele. (MOUAD et al, 2014). 

O Resveratrol pertence ao grupo das fitoalexinas, um polifenol presente 

em maior concentração na casca da uva roxa, vinho tinto, suco de uva 

concentrado, e em menor quantidade em amoras, nozes, cacau, mirtilos, 

groselhas vermelhas, amendoins entre outros (FARRIS et al., 2013), portanto, 

trata-se de uma substância funcional, com comprovado poder antioxidante, 

anticancerígeno e de potencial redução do risco de doenças cardiovasculares 

(CHACHAY et al., 2011). 

Estudos demostram a atividade e benefícios do resveratrol à saúde 

humana, incluindo o potencial anti-inflamatório, prevenção do câncer de colón, 

herpes oral, prevenção contra Alzheimer, prevenção do envelhecimento 

cutâneo, acidente vasculares cerebrais, prevenção de doenças neurológicas 

degenerativas, favorece o tratamento de doenças ósseas e previne doenças 

metabólicas como diabetes (DIPAK et al, 2011; MALHOTRA et al, 2014; 

SUBHENDU et al, 2010). 

Apontamentos recentes demonstram uma quantidade significativa de 

resveratrol na raiz de uma hortaliça pouco convencional, conhecida como 

azedinha, (rumex acetosella ou rumex acetosa), sendo encontrada na raiz 
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dessa planta, 100 vezes mais resveratrol que na uva de casca roxa 

(SUZENETE, 2010). 

Um recente estudo realizado pelo instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e 

a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrou que o resveratrol pode ser à 

base de uma nova terapia para a doença de chagas crônica. Os testes foram 

realizados com camundongos na fase crônica da doença, a pesquisa mostrou 

que o resveratrol foi capaz de recuperar funções cardíacas dos camundongos 

após a infecção pelo T. cruzi (MENDES, 2016). 

Devido às propriedades acima descritas esta substância vem ganhando 

também o mercado de estética e beleza, sendo recomendada sua utilização 

em consumo via oral ou ainda, seu acréscimo em fórmulas cosméticas com 

alegação de propriedade antioxidante (LASTRA, C. VILLEGAS, I, 2007), e 

consequentemente, seu efeito no antienvelhecimento cutâneo, pois combateria 

a formação de radicais livres (MOUAD et al, 2014). 

Os radicais livres são moléculas altamente reativas com elétrons 

desemparelhados e que são espécies reativas de oxigênio, eles podem 

danificar várias estruturas celulares, como DNA, proteínas e membranas. Além 

dos radicais livres, podem ocorrer fenômenos inflamatórios que desempenham 

um papel adicional no envelhecimento da pele (VASCONCELOS, 2014). 

O antioxidante resveratrol é um polifenol importante encontrado em 

alguns frutos. Estudos in vitro e in vivo comprovam que quando aplicado 

topicamente o resveratrol inibe o estresse oxidativo induzido por UVB. Embora 

possua até 17 vezes mais atividade antioxidante que a idebenona, as 

propriedades antienvelhecimento do resveratrol vão muito além dessa ação e 

incluem redução da expressão da enzima tirosinase (reduzindo a 

hiperpigmentação), bloqueio de metaloproteinases e colagenases (preservando 

o conteúdo de colágeno e matriz extracelular) e ativação de sirtuínas 

(aumentando a longevidade celular). O resveratrol aumenta a atividade da 

enzima SIRT1, que atua na regulação da transcrição de genes relacionados ao 

antienvelhecimento, apoptose e resistência ao estresse, e por isso ele é 

conhecido como um “imortalizador celular” (LEE et al, 2014). 

Segundo Paresh et al, 2014, relata a ação protetora do resveratrol que 

provavelmente está relacionada com o seu efeito anti-apoptótico, uma vez que 

no mesmo intervalo de concentração foi capaz de reduzir o número de células 
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apoptóticas. Estes sugerem que o resveratrol, age de modo específico na 

ativação da epiderme, sendo útil na prevenção de doenças de pele associadas 

com o envelhecimento. 

Estudo científico realizado em animais e células vivas indicou que o 

resveratrol é capaz de promover reparação intracelular, nos vasos sanguíneos 

e protegendo o tecido cerebral proporcionando uma proteção antioxidante 

significativa como base no aumento da longevidade celular, ativando enzima 

que prolonga a vida da célula, permitindo assim mais tempo para a célula 

reparar o seu DNA e viver mais (ALVES, 2015). 

Outra pesquisa mostrou que, quando o resveratrol é combinado com 

outra molécula (quercetina), inibi a metabolização do resveratrol, melhorando 

sua biodisponibilidade celular, assim, o uso do resveratrol por via oral 

juntamente com essa molécula, pode realmente fornecer benefícios 

significativos para a saúde celular (PERETTI, 2015). 

O resveratrol ajuda a aumentar a atividade da mitocôndria, que produz 

energia no interior da célula, que prolonga potencialmente sua vida, 

melhorando a sinalização celular, permitindo modular efeitos benéficos para a 

saúde através de múltiplas vias (FARRIS et al, 2013). 

O resveratrol é provavelmente o mais reconhecido pela sua potente 

atividade antioxidante. Uma das características mais distintas deste polifenol é 

que ele exibe capacidade antioxidante dupla. Além de destruir diretamente os 

radicais livres, o resveratrol aumenta a expressão intracelular de outros 

antioxidantes enzimáticos que ocorrem naturalmente. Especificamente, o 

resveratrol regula a expressão do fator relacionado ao fator nuclear (Nrf2), um 

fator de transcrição, que regula vários genes responsáveis pela desintoxicação 

de espécies reativas de oxigênio. Sabe-se que Nrf2 aumenta a produção de 

glutationa Sintetase (GSH), a enzima que é o passo limitante na síntese da 

glutationa antioxidante (FARRIS et al, 2013; JASKI El al, 2016). 

As mitocôndrias são as organelas responsáveis principalmente pela 

geração de energia celular na forma de adenosina Trifosfato (ATP). A produção 

de ATP envolve uma série de reações complexas que geram oxigênio como 

sub produto. Em contraste com outras Componentes cujo DNA é encontrado 

dentro do envelope nuclear, as mitocôndrias tem seu próprio genoma 

localizada na sua membrana mais interna. As mitocôndrias são muito 
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suscetíveis a danos oxidativos, o que pode deteriorar a função da organela e 

Promover a apoptose. A disfunção mitocondrial é muitas vezes atribuída a 

várias doenças com o processo de envelhecimento. O resveratrol apresenta 

múltiplas propriedades benéficas com vitalidade mitocondrial.  As vias 

SIRT1(sirtuina) e Nrf2 são duas das mais estudadas vias associadas à ação 

biológica do resveratrol e continuam a estar ligadas ao seu potencial anti-

envelhecimento (PINTO et al, 2014). 

Sabe-se que tanto a restrição dietética quanto o resveratrol exercem 

seus efeitos benéficos longevidade, ativando um importante grupo de enzimas 

chamadas sirtuínas (PINTO et al, 2014). 

Estudos mais recentes demonstraram que o resveratrol previne a 

disfunção mitocondrial e Citoprotetores através da via Nrf2. Uma vez que a 

diminuição da função mitocondrial está associada a redução da longevidade, a 

capacidade do resveratrol para melhorar a função mitocondrial pode ser um 

mecanismo de efeitos anti-envelhecimento (FONTES, 2013). 

Acredita-se que o envelhecimento da pele seja pela produção in-situ de 

espécies reativas de oxigênio, que resulta uma função mitocondrial e respostas 

de estresse agudo a diferentes insultos ambientais, incluindo também boas 

evidências de que o envelhecimento cutâneo intrínseco e extrínseco está 

associado a uma depleção de antioxidantes naturais que servem como um 

mecanismo de defesa contra o radical livre (HARMAN, 2011). 

O resveratrol é responsável pela prevenção do colágeno na derme, 

aumentando o tempo de vida das células epidérmicas, estimulando os 

fibroblastos da pele na produção de colágeno e elastina, reforçando a 

elasticidade da pele (FARRIS P, 2011; LIU et al, 2015). 

    A expectativa de vida no Brasil vem aumentado ao longo dos anos, segundo 

informação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 1940 

e 2015 o índice de vida aumentou 30 anos e passou de 45,5 para 75,5 anos. A 

perspectiva de vida para 2060 é de 81 anos, porém apesar de tantos anos 

vividos, as pessoas não se prendem apenas a experiência adquirida, desejam 

envelhecer com boa aparência, e isso vem conduzido a indústria da beleza a 

estudar fórmulas que atendam tal anseio. A partir dos levantamentos deste 

estudo acerca do envelhecimento cutâneo o resveratrol atende as expectativas 

com relação ao assunto e mostra-se muito promissor, tendo em vista todas as 
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suas propriedades e mecanismo de ação demonstrada nessa revisão. O uso 

dessa substância vem sendo discutida por vários pesquisadores, por sua ação 

cardioprotetora, antioxidante, anti-inflamatório, sendo capaz de proteger a pele 

do fotoenvelhecimento, reduzindo rugas, aumentando a hidratação, 

promovendo a elasticidade e firmeza da pele, estimulando os fibroblastos a 

produzir elastina e colágeno. 

 

CONCLUSÃO 
 
 Analisando de uma forma geral, todos os autores, citado neste estudo 

concordam que o resveratrol traz benefícios a saúde humana. Quanto ao 

envelhecimento cutâneo conclui-se que a ação antioxidante do resveratrol ativa 

mecanismos de defesa celular prevenindo danos causados pelos radicais 

livres. Apesar de todos os avanços na pesquisa sobre o assunto, precisa-se 

realizar mais estudos para investigar os efeitos em longo prazo da 

suplementação de resveratrol, a fim de estabelecer doses corretas que podem 

melhorar alterações que levam ao envelhecimento cutâneo intrínseco e 

extrínseco.  
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