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RESUMO 

 

 

Com o aumento dos padrões estéticos e com acedência da expectativa de vida da 

população, houve um grande interesse de minimizar ao máximo as marcas e os 

sintomas que tangem a idade avançada. A procura de produtos que minimizem o 

envelhecimento precoce, que diminuem as marcas causadas pelo tempo e por fatores 

externos, fez com que a indústria de cosméticos e de alimentos criassem novos 

conceitos de produtos, como os cosmecêuticos e os nutricosméticos. Muitas dessas 

matérias-primas e ativos estão sendo alvo de estudos e cada vez mais está crescendo 

a demanda de produtos no mercado. O estudo teve como objetivo pesquisar sobre o 

envelhecimento cutâneo, suas modificações, e as reais dimensões da eficácia de 

novos produtos e tratamentos utilizados no combate ao envelhecimento cutâneo. A 

metodologia utilizada foi uma revisão sistemática por meio de artigos científicos, livro 

e revistas indexadas e bases de dados eletrônicos. As matérias-primas utilizadas 

nesse estudo, não são as únicas referidas nas bibliografias consultadas, mas são as 

mais estudadas, apresentando maior eficácia e segurança. Os cosmecêuticos e os 

nutricosméticos estão caminhando lado a lado na ação contra o fotoenvelhecimento 

precoce. O número de pesquisas envolvendo matérias-primas e ativos que integram 

os cosmecêuticos e os nutricosméticos tem crescido, mas, ainda possui escassez de 

informação por parte da comunidade científica. 

 

 

 

Palavras-Chave: Cosmecêuticos, Nutricosméticos, Envelhecimento, Envelhecimento 

Cutâneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

ABSTRACT 

 

With the increase of the aesthetic standards and with the life expectancy of the 

population, there was a great interest to minimize to the maximum the marks and the 

symptoms that touch the advanced age. The demand for products that minimize 

premature aging, which diminish the marks caused by time and external factors, has 

led the cosmetics and food industry to create new product concepts, such as 

cosmeceuticals and nutricosmetics. Many of these raw materials and assets are being 

studied and more and more demand for products in the market is growing. The aim of 

the study was to investigate the aging of the skin, its modifications, and the real 

dimensions of the efficacy of new products and treatments used in the fight against skin 

aging. The methodology used was a systematic review through scientific articles, 

indexed books and journals and electronic databases. The raw materials used in this 

study are not the only ones mentioned in the bibliographies consulted, but are the most 

studied, presenting greater effectiveness and safety. Cosmeceuticals and 

nutricosmetics are walking side by side in action against early photoaging. The number 

of research involving raw materials and assets that integrate cosmeceuticals and 

nutricosmetics has increased, but still has a lack of information on the part of the 

scientific community. 

 

Keywords: Cosmeceuticals, Nutricosmetics, Aging, Skin Aging. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

História dos Cosméticos  

Segundo a mitologia, Zeus teria designado uma medida apropriada e um limite 

para cada ser. Esta medida era expressa pelas quatro frases escritas nas paredes 

do templo de Delfos: “O mais justo é o mais belo”, “Observa o limite”, “Odeia a 

arrogância” e “Nada em excesso”. Sobre essas medidas estava fundamentada o 

conceito grego da beleza” (CORRÊA, 2012). 

A história dos cosméticos começa com os homens pré-históricos, que há 30 mil 

anos pintavam o corpo e se tatuavam. Usavam terra, cascas de árvores, seiva de 

folhas esmagadas e orvalho. Na Antiguidade, placas de argila encontradas em 

escavações arqueológicas na Mesopotâmia trazem instruções sobre asseio 

corporal, já mostrando a importância dada à higiene. Mas tudo indica que foram os 

egípcios os primeiros a usar os cosméticos e produtos de toucador em larga escala. 

Há milhares de anos eles já empregavam óleo de castor como bálsamo protetor e 

tinham o hábito de tomar banho usando como sabão uma mistura perfumada à 

base de cinzas ou argila. Também usavam o khol (pigmento preto), um minério de 

antimônio ou manganês; o verde de malaquita, um minério de cobre, e o zinabre, 

um minério de sulfeto de mercúrio, para pintar os olhos e a face. Na Grécia antiga 

os banhos eram uma prática comum, e a higiene e o asseio eram valorizados. Nos 

manuscritos de Hipócrates já se encontram orientações sobre higiene, banhos de 

sol e de água e a importância do exercício físico (TREVISAN, 2011). 

 As palavras cosmético e cosmética originam-se do grego kosmétikos e do latim 

cosmetorium, ou de Cosmus, perfumista romano famoso do século I, que fabricava 

o cosmianum, unguento antirrugas de grande fama, além de vários preparados. 

Durante o Império Romano, um médico grego chamado Galeno de Pérgamo (129 

a 199 d.C.) desenvolveu um precursor dos modernos cremes para a pele a partir 

da mistura de cera de abelha, óleo de oliva e água de rosas. Galeno deu o nome 

de Unguentum Refrigerans a seu produto, na verdade um cold cream. O creme se 

funde em contato com a pele, liberando a fase interna aquosa, o que produz uma 

sensação refrescante. A mesma fórmula ainda é utilizada atualmente nas 

emulsões de água em óleo (GAMBINE, 2015). 
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Com a decadência do império romano veio a Idade Média, um período em que o 

rigor religioso do cristianismo reprimiu o culto à higiene e a exaltação da beleza.  

Os hábitos de higiene foram abandonados porque o cristianismo ensinava que os 

males do corpo só poderiam ser curados com a intervenção divina.  A chamada 

Idade das Trevas foi muito repressiva na Europa, e o uso de cosméticos 

desapareceu completamente. O   padrão   de   beleza   da   época   privilegiava   a   

palidez, e   as   mulheres espalhavam compostos de arsênico e chumbo sobre a 

face para clareá-la.  Sem dispor de cosméticos, elas usavam apenas leite, vinho, 

lama e pós sobre a pele (CRQ, 2015). 

Na Idade Moderna, o humanismo, preconizado pelo Renascimento, trazem de 

volta a busca pela beleza e o florescimento das artes e do conhecimento.  A 

religiosidade perdia força, e os pintores mostravam as mulheres saudáveis e belas. 

A Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, aparece sem sobrancelhas, face ampla e alva, 

com tez suave e delicada.  Michelangelo retrata na Capela Sistina os anjos, 

apóstolos, Maria e outros personagens bíblicos com aparência clara, jovial, e a 

beleza em sua plenitude (GAMBINE, 2015). 

Itália e França despontam como grandes centros produtores de cosméticos, que 

são usados apenas pela aristocracia europeia por conta do alto preço.  O arsênico 

passa a ser empregado como pó facial em substituição ao chumbo. No século XVI 

as mulheres europeias tentam clarear a pele usando uma grande variedade de 

produtos, incluindo tinta branca à base de chumbo.  A Rainha Elizabeth I, da 

Inglaterra, usava tinta branca com chumbo no rosto, popularizou o estilo chamado 

Máscara da Juventude (CRQ, 2015). 

Após a   Idade   Média, uma   nova   onda   de   restrições   ao embelezamento   

iria   acontecer   na   Europa.   Na   Inglaterra   do   século   XVI, o Puritanismo, 

liderado por Oliver Cromwell (1599-1658), provocou um período de obscurantismo, 

durante o qual o uso de cosméticos e perfumes foi banido. Em 1770, o parlamento 

inglês editou um ato que restringiu o uso de cosméticos.  Ele estabelecia:  “qualquer 

mulher que se imponha, seduza e atraia ao matrimônio   qualquer   um   dos   

súditos   de   Sua   Majestade   por   utilizar   pinturas, perfumes, cosméticos, 

produtos   de   limpeza, dentes   artificiais, cabelos   falsos, espartilho de ferro, 

sapatos de saltos altos, enchimento nos quadris, irá incorrer nas penalidades 
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previstas pela Lei contra a bruxaria e o casamento será considerado nulo e sem 

validade” (GAMBINE, 2015). 

Com o início da Idade Contemporânea, no século XIX, os cosméticos retomaram 

a popularidade.  Eles ainda eram feitos em casa, e cada família tinha suas receitas 

favoritas para preparar sabonetes, água de rosas e creme de pepino. Indústrias 

começaram a fabricar as matérias-primas para a produção de cosméticos e 

produtos de higiene nos Estados Unidos, na França, Japão, Inglaterra e Alemanha. 

No começo do século XX os cosméticos passaram da produção caseira para 

fabricação em quantidades maiores.  A liberação da mulher foi o fator fundamental 

para o sucesso dos cosméticos prontos, já que elas não tinham mais tempo para 

produzi-los em casa. Assim, uma nova indústria surgiria para suprir esta demanda. 

Paralelamente   a   esse   progresso   tecnológico, os   conhecimentos   científicos 

contribuíram decisivamente para o desenvolvimento de numerosas fórmulas de 

preparações mais eficientes e seguras (CRQ, 2015). 

Envelhecimento  

Uma das maiores conquistas de uma população é o envelhecimento do seu povo 

(Secretária de Defesa dos Direitos Humanos), a Organização das Nações Unidas 

(ONU) define que as pessoas passam a serem considerados, idosas após os 60 

anos de idade. Contudo, a Organização Mundial da Saúde (OMS-2005) propõe 

que a idade cronológica pode não ser um marcador para definir as mudanças que 

acompanham o envelhecimento, fatores como o estado de saúde do indivíduo 

também devem ser considerados.  

O envelhecimento pode ser definido como um processo biológico no qual ocorrem 

alterações das características morfológicas e fisiológicas no organismo vivo ao 

longo do tempo (JECKEL-2000). O processo de envelhecimento é progressivo, é 

possível observar fases de desenvolvimento, gradual e, principalmente, variável.  

As alterações por ele determinadas guardam pouca relação com a idade 

cronológica e variam de órgão para órgão e de indivíduo para indivíduo. O fenótipo 

por ele determinado é o resultado de fenômenos intrínsecos ao organismo, 

associados a fatores ambientais, ao estilo de vida, às condições nutricionais e à 
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presença de doenças. Por isso, nenhum indivíduo envelhece igual ao outro, mesmo 

que da mesma espécie e com genótipos idênticos (COSTA et al, 2001). 

A pele é um órgão externo que sofre uma série de transformações e, por meio da 

observação dessas alterações em sua superfície, podemos avaliar se elas se 

devem somente a idade ou se estão associadas a fatores ambientais. Uma das 

transformações mais evidentes é a perda da elasticidade causada principalmente 

pela degeneração do colágeno, que origina as rugas e flacidez. O desgaste das 

glândulas sudoríparas e das glândulas sebáceas acarreta a perda da umidade e 

da lubrificação da epiderme em uma pele seca. O envelhecimento está relacionado 

com perda da capacidade funcional e de reservas do organismo, mudança da 

resposta celular aos estímulos, perda da capacidade de reparação e predisposição 

(DAMAZIO, et al, 2013). 

O envelhecimento cutâneo se manifesta a partir dos 30 anos de idade. Pode ser 

classificado em duas formas básicas: o envelhecimento intrínseco (cronológico) e 

o extrínseco (actinossenescência ou dermatoheliose) (RIBEIRO, 2010).  

Envelhecimento Intrínseco é o envelhecimento verdadeiro ou cronológico, também 

denominado de cronossenescência, decorrente do desgaste natural do organismo, 

causado pela idade. No envelhecimento intrínseco existe uma substância lipídica, 

os grânulos de lipofuscina, derivados da oxidação de lipídeos ou de lipoproteínas, 

presentes nas células do miocárdio e da musculatura lisa, conhecido como 

pigmento do envelhecimento. Acredita-se que os grânulos de lipofuscina se 

acumulam progressivamente com o envelhecimento, prejudicando o 

funcionamento das células pelo aumento da infiltração de gordura com 

degeneração da pigmentação através da lipofuscina. Envelhecimento extrínseco é 

o resultado da exposição do organismo aos fatores ambientais, principalmente por 

causa do efeito cumulativo da radiação ultravioleta (UV) sobre a pele, durante toda 

a vida, razão pela qual é também denominado fotoenvelhecimento. O 

fotoenvelhecimento surge a partir dos 25 anos e é o principal responsável pelo 

envelhecimento cutâneo precoce, pois sua ação, em longo prazo, faz surgir os 

sinais da pele envelhecida. A exposição contínua à radicais UV também produz 

radicais livre (RL), resultado de uma reação de moléculas de proteínas e lipídeos 

com os fótons da luz ultravioleta. (DAMAZIO, et al, 2013). 
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Radicais Livres 

Com o envelhecimento cronológico cutâneo, ocorre a modificação do material 

genético por meio de enzimas, alterações proteicas e a proliferação celular 

decresce.  Consequentemente, o tecido perde a elasticidade, a capacidade de 

regular as trocas aquosas e a replicação do tecido se torna menos eficiente. 

Oxidações químicas e enzimáticas envolvendo a formação de radicais livres (RL) 

aceleram esse fenômeno de envelhecimento. O maior dano causado pelo estresse 

oxidativo e a peroxidação dos ácidos graxos constituintes da dupla camada lipídica 

que, em última instância, leva à morte celular. Para evitar esse processo de 

depleção celular, a pele possui seu próprio mecanismo de defesa, tais como:  

enzimas, vitaminas e agentes quelantes de íons metálicos. Entretanto, a 

capacidade protetora desse mecanismo diminui com o envelhecimento, então, 

compostos exógenos como enzimas, antioxidantes e compostos fenólicos 

reforçam a proteção natural pela limitação das reações oxidativas (HIRATA; et al 

2004). 

Fatores que interferem no processo de envelhecimento 

Todos nós, a partir do nascimento, damos início a um processo de envelhecimento 

normal que pode ser acelerado devido a influência de vários fatores internos e 

externos. O envelhecimento interno é, de longe, o mais importante, uma vez que 

pode levar a falência de órgãos importantes para manutenção da vida. O 

envelhecimento cutâneo resulta apenas em alterações estéticas, todavia, visíveis 

e incômodas.  Várias teorias, relacionadas abaixo, tentam explicar por que 

envelhecemos e porque alguns manifestam este processo de forma mais rápida e 

mais intensa do que outros (RIBEIRO, 2010): 

 Radiação ultravioleta: é um fator extrínseco que contribui para o 

envelhecimento precoce da pele. É um dos aceleradores do envelhecimento 

mais estudados e comprovados pelos cientistas (RIBEIRO, 2010). 

 Temperatura: há citações nas literaturas afirmando que tanto o calor quanto 

o frio podem influenciar a velocidade do envelhecimento da pele de 

maneiras diferentes. As altas temperaturas são responsáveis por 

desnaturação do DNA e proteínas, enquanto as baixas temperaturas 
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dificultam a circulação, induzem ao ressecamento e descamação da pele 

(MARGALEF ESTEVE, 1994). 

 Radicais livres e espécies reativas do oxigênio: a ação de compostos 

formados no organismo a partir de reações bioquímicas é uma das teorias 

mais exploradas. Com o avanço da idade, pode ocorrer o aumento destas 

moléculas. Paralelamente, há uma diminuição da capacidade antioxidante 

natural do organismo (MARGALEF ESTEVE, 1994). Os radicais livres, ao 

atacar proteínas do tecido conjuntivo, por exemplo, induzem a fibrose e 

esclerose (RIGO; GUTERRES, 2002) 

 Tabaco e Poluição: Os fumantes apresentam envelhecimento mais 

intenso. A probabilidade dele desenvolver rugas faciais pode ser até cinco 

vezes maior do que a dos não fumantes (BOYD et al 1999). O cigarro está 

associado ao aumento de elastose cutânea, que aumenta o envelhecimento 

facial e contribui para a característica de “face de fumante” (DOSHI et al 

2007). A contração de músculos labiais e faciais, durante o ato de fumar, e 

em torno dos olhos, devido à irritação promovida pela fumaça, pode 

aumentar a formação de rugas nestas regiões (MACKIEWICZ et al 2008). 

 Perda rápida de peso: leva à redução do volume de células graxas, que 

suportam a pele facial, provocando um aspecto debilitado e flácido nessa 

região (SIMON et al 2000). 

 Genética: as diferenças de longevidade entre raças ou pessoas corroboram 

com a ideia de influência genética nos processos de envelhecimento. 

Segundo os adeptos da teoria genética, o processo de envelhecimento é 

geneticamente programando do nascimento até a morte (FARINATTI, 

2002). 

 Patologia: enfermidades podem refletir na velocidade e intensidade do 

envelhecimento (RIBEIRO, 2010). 

 Cor da pele: é bem conhecido o fato de que pessoas de pele negra 

envelhecem de forma mais lenta do que as de pele branca. Isto pode ser 

explicado pela presença da melanina, que funciona como um absorvedor de 

ultravioleta e minimiza a participação desta radiação no envelhecimento 

cutâneo (RIBEIRO, 2010). 
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 Mutação: por esta teoria o envelhecimento é consequência de alterações 

espontâneas ou induzidas do DNA (ASHCAR, 2004). A radiação UV pode 

levar a estas mutações, atuando direta ou indiretamente no DNA através de 

radicais livres (MORIWAKI et al 2008). 

 Estrógeno: o envelhecimento está associado ao declínio de vários 

hormônios. Entre eles, está o estrógeno (SHAH et al 2001). Esteticamente, 

a redução dos níveis de estrógeno está associada à pele seca, afinamento 

da epiderme, redução da manutenção de barreira córnea, diminuição do 

colágeno na derme, formação de rugas e o aumento da elasticidade cutânea 

(HALL et al, 2006). 

Cosmetologia Atual 

Os cosméticos (do grego Kosmeticos = hábil em adornar) são substâncias, 

formulações ou misturas que se aplicam na pele com a função de mudar o seu 

aspeto, proteger, manter em bom estado e limpar não alterando a sua estrutura ou 

funções. Nos últimos anos surgiram no mercado produtos que têm funções mais 

complexas do que a limpeza e o embelezamento, trata-se de formulações de uso 

pessoal que atuam beneficamente sobre o organismo, causando modificações 

positivas e duráveis na saúde da pele. (FERNANDO et al 2010). 

Em 1938, o congresso norte-americano aprovou a lei “Food, Drug and Cosmetic 

Act” (FDCA), que definiu como um produto tópico deveria ser classificado. Apenas 

duas categorias foram estipuladas: drogas e cosméticos. Enquanto a primeira é 

destinada ao tratamento, alívio ou prevenção das doenças, devendo apresentar 

estudos que comprovem seu efeito terapêutico, segurança e eficácia ao serem 

submetidas à aprovação do FDAC, nos Estados Unidos, e à aprovação da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), no Brasil, os cosméticos servem para 

embelezar e adornar, sem alterar as estruturas e funções da pele. A simples 

classificação entre drogas e cosméticos era adequada para a época em que os 

conhecimentos científicos acerca da fisiologia da pele eram mais limitados.  Hoje 

sabemos que, apesar de alguns produtos de aplicação tópica se encaixarem ao 

conceito inicial de “cosméticos”, outros aproximam-se às drogas por apresentarem 

maiores efeitos sobre a pele e, portanto, maior grau de risco (MONTEIRO, 2014). 
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A legislação também considera que tais preparações não modificam a estrutura e 

atividade normal da pele, gerando todo um questionamento acerca dessa 

definição.  A proposta dos produtos cosméticos atuais, pelo contrário, é a 

constituição de ativos que interferem na estrutura da derme a fim de tratá-la de 

maneira eficaz (BERLINCK, 2015). 

Dados da Associação Brasileira da Industria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (ABIHPEC, 2007-2008) mostram que no Brasil o setor de produtos 

para higiene pessoal perfumaria, cosméticos e preparações para uso infantil 

fechou o ano de 2002 com um faturamento estimado em R$ 9 bilhões. Em 2006, 

esse valor saltou para R$17,5 bilhões. Tal crescimento revela-se acelerado pela 

mudança de comportamento, principalmente da mulher, que passou a considerar 

as preparações ditas cosméticas como artigo de primeira necessidade (CORRÊA, 

2012). 

Ainda no raciocínio do CORREA 2012, uma das categorias que pode e deve 

emerger significativamente no Brasil são as preparações para a pele, 

principalmente e especificamente preparações antienvelhecimento, paralelamente 

ao amento da expectativa de vida houve um crescente interesse em envelhecer 

sem parecer velho, ou seja, retardar ao máximo as marcas e os sintomas do 

envelhecimento no organismo como um todo, principalmente na pele. 

Os produtos para cuidados cosméticos “antienvelhecimento” são usados por cerca 

de 4% das brasileiras. De uso diário, os produtos são comprados a cada dois 

meses, predominantemente pelo canal de venda direta (GHACHACHE, 2008). 

Para 70% das mulheres com idade entre 30-39 anos, as rugas são a maior 

preocupação estética (RIBEIRO, 2010). 

O setor cosmético movimenta milhões de dólares neste mercado, lançando novos 

produtos que prometem milagres para peles envelhecidas (RIBEIRO, 2010). 

Segundo Giménez (2005), a medicina antienvelhecimento visa melhorar a 

qualidade de vida dos indivíduos durante este   processo, neste   sentido, a   busca   

por   novos   compostos   para prevenir   ou   atenuar   este   processo   é   prioridade   

de investigação    no    desenvolvimento    de    novos    ativos cosméticos (RUIZ, 

et al 2010). 
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Cosmecêuticos 

Em 1984, o dermatologista americano Albert Kligman lançou no "National Scientific    

Meetingof    the    Society    of    Cosmetic    Chemists” o termo "cosmecêutico", a 

partir da junção das palavras “cosmético” e “farmacêutico”, o qual exerce maior 

impacto na estrutura da pele que um cosmético, mas tem um efeito menor do que 

um medicamento. Esse termo recebe outras variações, como “dermatocosmético” 

ou “dermocosmético”, “cosmético funcional”, “bioativo”, entre outros que, apesar de 

ainda não possuírem um reconhecimento legal por parte dos órgãos competentes, 

referem-se às preparações cosméticas que exercem atividade específica na pele. 

Atualmente essas terminologias vêm sendo utilizadas no mercado em referência a 

certos cosméticos de grau 2 que, segundo a ANVISA, são produtos com risco 

potencial, dentre os quais se enquadram esfoliantes químicos para a pele, certos 

produtos para a área dos olhos, filtros UV e clareadores (MONTEIRO, 2014). 

Segundo CORRÊA (2012), a categoria dos cosmecêuticos não inclui qualquer 

substância que demonstre clara atividade de um fármaco, mas uma definição mais 

atual “abrange as preparações que produzirão efeitos cosméticos com um 

significativo grau de ação fisiológica”. Existe uma grande variedade de   ativos   

considerados   cosmecêuticos, como   agentes despigmentantes, filtros   solares, 

vitaminas, antioxidantes, minerais, hidroxiácidos, proteínas e hidratantes. 

Independentemente de sua classificação, o padrão dos cosméticos existentes hoje 

no mercado mudou consideravelmente nos últimos anos, onde uma vasta gama de 

produtos diferenciados é ofertada tanto no ramo da indústria e até mesmo em 

farmácias de manipulação. Hoje os sabonetes em barra estão sendo substituídos 

pelos sabonetes líquidos, e os cremes hidratantes para o rosto evoluíram para 

outras especificidades, como os séruns antirrugas.  Os produtos cosméticos que 

as pessoas estão consumindo oferecem, além de inovação, maior eficiência no 

tratamento da pele (BERLINCK, 2015). 

Um recurso incorporado aos cosmecêuticos são os bioativos. Os bioativos, 

substâncias como ácidos e vitaminas, visam atuar na estrutura vital da pele 

humana, mimetizando ou potencializando funções de proteínas (colágeno, elastina 

e queratina), mucopolissacarídeos (sulfato de condroitina, ácido hialurônico), 
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lipídeos, sais minerais, enzimas, vitaminas e água. Dessa forma, a aplicação tópica 

de tais substâncias se baseia em mecanismos de ação como: fornecimento de 

precursores biológicos, catálise de reações vitais, sequestro de radicais livres, 

manutenção do teor de água, formação de filmes seletivos e protetores, 

restauração de estruturas danificadas e lubrificação adequada aos tecidos 

(CORRÊA, 2012).  

A indústria de medicamentos para uso dermatológico está se interessando pelo 

mercado de cosmecêuticos em ascensão; isso mudou a qualidade dos produtos, 

pois ela tem condições de padronizar os ativos, ter alto padrão de qualidade e já 

estar habituada a obedecer às normas rigorosas para aprovação do medicamento, 

além de estar mais próxima de atender às necessidades de profissionais 

prescritores dessa classe de produtos, como os dermatologistas. Como a indústria 

cosmética legalmente não pode lançar produtos que provoquem profundas 

alterações na estrutura e no funcionamento da pele, existem vários produtos no 

mercado que muitas vezes não contém a concentração do ingrediente ativo 

suficiente para exercer atividade biológica a fim de se obter o resultado clínico 

esperado.  No entanto, a combinação do desejo de consumo, aliado aos avanços 

tecnológicos estão levando as empresas a desenvolverem novos sistemas de 

veiculação de ativos cada vez mais avançados, fazendo com que uma preparação 

cosmética para o cuidado da pele possa exercer influência sobre o seu processo 

fisiológico normal (BERLINCK, 2015). 

Nutricosmético 

Todo ser vivo, para sobreviver e se reproduzir, precisa se alimentar.  A espécie 

Homo Sapiens é a única que tem a capacidade de se adaptar a vários tipos de 

alimentos, e essa diversidade alimentar, foi fundamental para a evolução da 

espécie.  O alimento proporciona os elementos essenciais para a síntese de novos 

tecidos (MELO et al, 2014). 

Existe uma tendência que está mudando a concepção de cuidado com a beleza da 

pele, que é a ingestão   de   suplementos   que   possibilitem uma melhora em sua 

aparência, os nutricosméticos. Tais suplementos seguem o conceito de “beleza de 
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dentro para fora”, relacionando a ingestão de vitaminas e oxidantes com uma 

aparência mais saudável e bonita da pele (FREIRE, 2016). 

Os Nutricosméticos podem ser considerados suplementos nutricionais compostos 

de vitaminas, aminoácidos, proteínas e/ ou ativos botânicos e antioxidantes. Por 

isso, geralmente são utilizados para retardo do envelhecimento, melhora de 

firmeza cutânea e proteção solar (MATOS, 2014). 

Os    nutricosméticos    são    resultado    da convergência entre as indústrias de 

cosméticos e de alimentos.   Essa   convergência   tem   ocorrido   em diversas 

indústrias, que identificam a união como uma forma de atender às novas exigências 

dos consumidores, como o que ocorreu com as indústrias de alimentos, cosméticos 

e medicamentos (FREIRE, 2016). 

Tipos de Cosmecêuticos e Nutricosmético 

Retinóides 

Dentro da família dos retinóides, encontra-se a vitamina A, também conhecida por 

retinol. Possui diferentes análogos, tais como o retinol, palmitato de retinil (éster de 

retinol conjugado com ácido palmítico) e retinaldeído (forma activadavitamina A). 

Estas substâncias têm determinadas propriedades como:  estimular a síntese de 

colagénio, serem   substâncias antioxidantes, são   capazes   de   reduzir   os   

efeitos provocados pela radiação UV, e prevenir deste modo as rugas, 

hiperpigmentação e perda de elasticidade cutânea são melhoradas. O retinol é 

instável quando sujeito à radiação UV, dessa forma são utilizados os ésteres, 

nomeadamente o palmitato de retinol, que apresenta uma maior estabilidade em 

emulsões, não apresenta nem ação irritante nem queratolítica.  Ao apresentar a 

capacidade de renovação celular, e normalizar a pele seca é utilizado na cosmética 

antienvelhecimento. Os cremes, com esta composição devem ser sempre 

aplicados à noite, devido ao risco de reação com o sol, e iniciados em 

concentrações mais baixas (PARRINHA, 2014). 
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Carotenóides 

Os carotenoides, precursores de sínteses de vitamina A, são sintetizados 

usualmente por plantas. O organismo humano converte os carotenoides presentes 

nos alimentos em retinol e seus metabolitos. Dentre os 600 carotenoides existentes 

na natureza, apenas um pequeno número se encontra nos alimentos e é 

biodisponível, nomeadamente: β-caroteno, α-caroteno, licopeno, luteína, 

zeaxantina e β-criptoxantina. Estes estão habitualmente presentes na epiderme 

(segregados pelas glândulas sebáceas) e na derme (SILVA, 2015). 

Niacinamida 

Niacina (vitamina   B3) tem uma forma possível que   podem   ser   usada em 

cosmecêuticos e nutracêuticos: niacinamida. Alguns estudos afirmam que 

niacinamida pode ter diferentes atividades farmacêuticas (SILVA, 2015). Esta pode 

auxiliar no tratamento para envelhecimento, a suplementação desta vitamina, 

através de formulações cosméticas, ajuda a restaurar seus níveis intracelulares 

(RIBEIRO, 2010). 

Vitamina C 

Conhecida também como ácido ascórbico, é uma vitamina hidrossolúvel com ação 

antirradicais livres e cofator nas reações de hidroxilação na produção de colágeno. 

Esta vitamina é capaz de neutralizar os radicais livres produzidos pelo UV e 

regenerar vitamina E oxidada. Portanto, ação sinérgica a esta, que torna 

interessante à associação de ambas. Além do efeito antioxidante, a vitamina C 

estimula a produção de colágeno pelos fibroblastos jovens ou velhos e, 

dependendo da concentração, clareia a pele (RIBEIRO, 2010). 

Extrato de Chá Verde 

O chá verde é obtido da planta Camellia sinensis e os seus derivados, as 

epicatequinas, comumente chamadas de polifenois, impedem a penetração da 

radiação UVB, evitando os seus efeitos sobre as células, inclusive a 

imunossupressão. Têm, portanto, propriedades antioxidante, anti-inflamatória e 

anticarcinogênica demonstradas largamente em estudos in vitro ou em animais. 

Estudo na pele humana demonstrou que uma solução composta por frações do 
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chá verde, em concentrações de 1% a 10%, preveniu o eritema induzido pela 

radiação UV (MOREIRA, 2010). O chá verde é o chá menos processado, os 

principais ativos no chá são os polifenóis, acredita-se que estes polifenóis têm 

efeitos antienvelhecimento por agir contra a inflamação e contra os radicais livres 

(SILVA, 2015). 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GERAL  

O presente estudo tem como objetivo pesquisar sobre o envelhecimento cutâneo e 

suas modificações, novos produtos e tratamentos cosméticos antienvelhecimento, 

suas funções e reais dimensões da sua eficácia. 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Pesquisar os principais ativos cosméticos utilizados com a finalidade de 

antienvelhecimento. 

 

 Verificar a eficácia e a eficiência desses produtos através do estudo de artigos e 

trabalhos científicos pesquisados. 

 

3 METODOLOGIA  

A pesquisa é uma revisão sistemática por meio de artigos científicos publicados no 

período de 2001 a 2017 e será realizada entre os meses de março a novembro de 

2017. Trata-se da revisão de literatura e inclusão de autores que discutem sobre o 

seguinte tema: “envelhecimento e o uso de cosmecêuticos e nutricosméticos”. Além 

da leitura dos artigos científicos e bibliografias, serão utilizadas revistas indexadas, 

bases de dados eletrônicas (MEDLINE, Scielo, Googleacadêmico) e dados obtidos 

pelos órgãos competentes, tais como ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), OMS (Organização 

Mundial da Saúde), dentre outros. Foram consultadas retrospectivamente até o ano de 
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2017, usando as seguintes palavras-chave: envelhecimento, cosmecêuticos, 

nutricosméticos, nutrição, pele, fotoenvelhecimento, eficácia e segurança. A busca se 

limitou aos artigos escritos em português e inglês. Artigos identificados pela estratégia 

de busca inicial foram    avaliados    independentemente, conforme os seguintes 

critérios de inclusão: (1) envelhecimento, (2) envelhecimento cutâneo, (3) cosméticos 

e dermocosméticos. Os estudos que cumpriram os critérios de inclusão foram 

avaliados quanto à qualidade metodológica, linguagem adequada dos seus 

pesquisadores e domínio do tema.   Estudos com   baixa   qualidade   metodológica   

foram   excluídos, bem como artigos que apresentavam informações repetidas ou 

disponíveis em outros artigos. O objetivo final é aprimorar e aprofundar ainda mais o 

estudo a ser apresentado. 

 

4   DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 Pele e o Envelhecimento cutâneo 

 

I- Anatomia e fisiologia da pele 

 

A pele ou cútis é o manto de revestimento do organismo, indispensável à vida e que 

isola os componentes orgânicos do meio exterior. Constitui-se em complexa estrutura 

de tecidos de várias naturezas dispostos e inter-relacionados de modo a adequar-se 

de maneira harmônica ao desempenho de suas funções (CORRÊA, 2012). 

A barreira que cria entre o meio interno e o meio externo permite-lhe proteger o corpo 

das agressões externas e influenciar a regulação corporal, assumindo também funções 

sensoriais, imunológicas e bioquímicas (SILVA, 2015).  
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II- Epiderme 

A epiderme é a camada mais externa, composta por três diferentes linhagens 

celulares:  os queratinócitos, os melanócitos e as células de Langerhans (BLANES, 

2014). Essas camadas não possuem vasos sanguíneos próprios e rebem os elementos 

nutritivos do plasma circulante nos espaços intercelulares, oriundos dos capilares e da 

derme (CORRÊA, 2012).  

A epiderme é constituída por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado cuja 

principal função é produzir queratina (SILVA, 2015). Este tecido tegumentar possui 

quatro tipos de células ao nível da epiderme:  

a) Melanócitos; estão geralmente localizados na camada basal da epiderme, são 

células dendríticas proveniente da crista neural, que são capazes de produzir o 

pigmento melanina (CORRÊA, 2012). 

Figura 1: Anatomia da pele humana 



29 
 

 
 

b) Células de Langerhans; são células dendríticas. Emitem prolongamento 

citoplasmáticos resistentes na epiderme, por onde se movimentam. Perfazem 3% a 

4% de todas as células desta região da pele, e tem como função o reconhecimento e 

a apresentação de antígenos presentes na epiderme para os linfócitos da derme. São 

importantes na imunidade cutânea (RIBEIRO, 2010). 

c) Células de Merkel:  localizam na camada basal da epiderme, estão associadas aos 

mecanorreceptores locais e têm função neuroendócrina pouco compreendida. 

Integram o sistema neuroendócrino-imuno-cutâneo (N.I.C.S.) (MELLO, FÉLIX et al, 

2010).  

d) Queratinócitos (que existem em maior quantidade): Estas são as células mais 

comumente encontradas na epiderme, representando 80% das células epidérmicas. 

Os queratinócitos compõem o epitélio estratificado pavimentoso queratinizado que é 

formado por cinco regiões ou estratos discretos (MELDAU, 2007). 

A epiderme organiza-se em camadas e, à medida que as mais superficiais são 

eliminadas, as camadas mais profundas são restauradas por divisão celular.  É 

constituída por   cinco   camadas:   germinativa, espinhosa, granulosa, lúcida   e   

córnea.   A   camada   germinativa é a mais profunda, e faz limite com a derme, e a 

camada córnea é a mais superficial.  A camada córnea, constituída por células 

escamosas, cheias de queratina, proporciona   proteção   contra   traumas   físicos   e   

químicos.   As   várias   camadas   de   queratinócitos intimamente unidos uns aos 

outros, fornecem barreira contra a invasão de micro-organismos e água. O pigmento 

melanina na epiderme, protege os tecidos subjacentes dos efeitos nocivos da luz 

ultravioleta (BLANES, 2014). 

III- Derme 

A derme é a camada cutânea mais profunda, está presente entre a epiderme e o tecido 

subcutâneo-hipoderme, e é rica em fibroblastos. Os fibroblastos produzem fibras de 

colagénio e fibras de elastina.  A derme é capaz de fomentar a sustentação da 

epiderme, e tem uma importante participação nos processos fisiológicos e patológicos 

do órgão cutâneo (SILVA, 2015). 
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Esta camada fornece uma base firme para a epiderme e para os anexos cutâneos. As 

fibras colágenas proporcionam grande força de tensão e as fibras elásticas dão 

flexibilidade a pele. Os plexos vasculares fornecem sangue para a epiderme, sem 

penetrá-la. O controle realizado pelo hipotálamo e pelas fibras nervosas simpáticas 

sobre o fluxo sanguíneo na derme   proporcionam   um   mecanismo   de   termo 

regulação.   As   terminações   nervosas   sensoriais da derme mantém o indivíduo em 

contato com o meio ambiente (BLANES, 2014). 

 

 

 

A elastina é uma proteína presente na derme, que durante o envelhecimento torna-se 

amorfa e aumentada em quantidade, sinal que o envelhecimento cutâneo está a 

acontecer. Na derme estão ainda presentes várias estruturas derivadas da epiderme, 

como é o caso dos folículos pilosos e das glândulas sebáceas e sudoríparas. O 

conhecimento das camadas da pele e seus componentes imunológicos tornam-se 

importantes   para   a   prevenção   do   envelhecimento   cutâneo, através   de   vários   

fatores nutricionais, ambientais e mecânicos (SILVA, 2015). 

 

Figua 2 – Fonte:  www.nursingcenter.com  - Anatomia da Pele 
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IV- Hipoderme ou Endoderme 

Também chamado de panículo adiposo ou gordura subcutânea, é formada por tecido 

conjuntivo frouxo e é altamente vascularizada, anatomicamente localiza-se logo abaixo 

da derme de quem recebe cordões fibrosos de tecido conjuntivo com a função de 

sustentação denominadas trabéculas interlobulares, entre esses feixes localizam-se 

os adipócitos (DAMÁZIO; GOMES, 2013). 

Com essa estrutura, o tecido celular subcutâneo protege, contra traumatismos, os 

vasos e os nervos que devem alcançar as partes superiores da pele. O panículo 

adiposo é um isolante térmico, pois protege o organismo de traumas e calor, além de 

ser um depósito de calorias. Esteticamente, a hipoderme dá turgidez à pele, e na 

ausência ou deficiência formam-se rugas e pregas (CORRÊA, 2012). 

4.2 Envelhecimento Cutâneo 

O organismo humano sofre desgastes naturais e alterações fisiológicas que produzem 

diversas condições, que podem ser interpretadas como os primeiros sinais do 

envelhecimento, mas que também podem ser agravados por fatores externos 

(DAMÁZIO, 2013). O processo de envelhecimento da pele é um fenômeno biológico, 

que pode ser classificado em 2 componentes: envelhecimento intrínseco e extrínseco. 

Como o nome implica, envelhecimento intrínseco é devido a senescências 

geneticamente controladas, enquanto o envelhecimento extrínseco é devido a fatores 

ambientais superimpostos no envelhecimento intrínseco (SILVA et al; 2015). 

- Envelhecimento Intrínseco: acredita-se que o marcador do envelhecimento 

intrínseco seja    o    comprimento    dos    telómeros.    Os    telómeros    são sequências    

de    repetições nucleopeptídicas que se encontram no final dos cromossomas. Estes 

diminuem de tamanho a cada divisão celular, o que pode eventualmente promover a 

apoptose celular. Existe uma outra hipótese para o envelhecimento intrínseco que 

passa pela teoria dos radicais livres que propõe que tanto o envelhecimento cutâneo 

intrínseco como o extrínseco derivam da acumulação de danos oxidativos ao longo da 

vida resultando do excesso de espécies reativas de oxigénio (ROS), que provêm do 

metabolismo aeróbio (SILVA, 2015). 
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As duas hipóteses acima descritas estão ligadas ao aumento do stress oxidativo.  O 

dano oxidativos representa um papel principal no envelhecimento celular (SILVA, 

2015) Acredita-se  que  a  partir  dos  30  anos  de  idade  começa-se  a  notar  uma  

diminuição  de 20%  de  espessura  da  pele,  pois  as  fibras  de  elastina  e  de  

colagénio  vão  perdendo  a  suas funções  e  os  melanócitos,  por  sua  vez,  vão  

atrofiando,  aparecendo  os  sinais  notórios  do tempo,   como   pele   áspera   e   

amarelada,   manchas   pigmentosas,   vasodilatação,   perda   de elasticidade e as 

rugas (HENSLEY; FLOYD, 2002). 

Envelhecimento Extrínseco -  fotoenvelhecimento: a radiação solar, o tabagismo, a 

poluição ambiental e estilos de vida pouco saudáveis são a condicionante chave para 

esse tipo de envelhecimento. A deposição de material amorfo, nomeadamente elastina 

na derme papilar, no espaço do tecido   conjuntivo, é   o   que   diferencia   o   

envelhecimento   intrínseco   do   extrínseco   ou fotoenvelhecimento.   No   

envelhecimento   extrínseco   todos   os   sinais   do   envelhecimento intrínseco estão 

presentes, mas de forma mais acentuada e visível:  as rugas são mais profundas, as 

manchas são mais escuras e de maiores dimensões, pele mais áspera e com menos 

elasticidade (SILVA, 2015). 

Radicais livres 

Os radicais livres são cada vez mais reconhecidos como uma das principais causas de 

envelhecimento e doenças degenerativas associadas a idade (SCOTTI; VELASCO, 

2003). Os radicais livres podem ser classificados como redutores, oxidantes e 

oxidantes-redutores dependendo das circunstâncias ambientais (MAGALHÃES, 2018). 

Radical livre redutor: é aquele que doa elétron. 

Radical livre oxidante: é aquele que recebe elétron. 

Radical livre oxidante-redutor: é aquele doador quanto receptor de elétron. 

Os RL são elétrons desestabilizados, originados por fatores endógenos, como o 

subproduto dos processos orgânicos naturais, e por fatores exógenos, como 

medicamentos, vírus, bactérias, choque térmico, fumo, álcool, alimentação rica em 
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gorduras, produtos industrializados e artificiais, luz solar e artificial, poluição e estresse 

(DAMÁZIO, 2013). 

4.3 Alterações cutâneas no Envelhecimento 

As alterações cutâneas resultantes do envelhecimento podem ser evidenciadas nas 

diferentes camadas da pele e no tecido adiposo (SPIRDUSO, 2005).  

Na epiderme, ocorre uma redução da camada córnea e, embora possam existir áreas 

de espessamento hiperceratótico, também ocorrem descamações, principalmente nas 

extremidades. Essas descamações são basicamente causadas por diminuição de 

secreções sebáceas, em virtude de alterações nos lipídios, associadas ao menor 

conteúdo de água. Na derme, ocorre decréscimo da vascularização e redução na 

espessura, em torno de 20%, com alteração das fibras colagênicas, que sofrem 

afinamento, e das fibras elásticas, que se tornam amorfas. Essas alterações são 

também responsáveis pelo enrugamento da pele e pela redução na quantidade de 

material proteico, água e polissacarídeos presentes nesse tecido. A partir dos 40 anos, 

ocorre ainda uma diminuição de 30% dos corpúsculos de Meissner, reduzindo as 

sensações cutâneas e uma queda na produção de glândulas sebáceas, em função da 

produção de andrógenos. Essas disfunções acarretam uma perda na formação do 

manto hidrolipídico, prejudicando a hidratação da superfície da pele (DAMÁZIO, 2013). 

Com a idade, a hipoderme tende a diminuir, agravando as condições da pele, que além 

de mais fina e vulnerável, fica mais desprotegida, sem o seu acolchoamento adiposo, 

favorecendo o enrugamento e aumentando o risco de lesões, além da redução da sua 

capacidade de manter a temperatura corporal (KEDE; SABATOVICH, 2009). 

Entre todas as alterações produzidas pelo envelhecimento, as ocorridas na superfície 

da pele são os sinais mais visíveis. Essas alterações sofrem diferenciação ao longo da 

vida, conforme o tipo de pele, o clima, a alimentação, os hábitos sociais, alterações 

hormonais etc., contudo, de modo geral, as evidências do avanço da idade incluem as 

dermatoeliose (lesões cutâneas causadas por insolação), que se caracterizam por 

rugas, xerodermia (ressecamento), hipotonia (flacidez tissular e/ou muscular), 

desidratação, além de mudanças do aspecto e função dos anexos cutâneos, entre 

outras alterações (DAMÁZIO, 2013). As rugas podem ser de 4 tipos:  
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a) rugas dinâmicas ou rugas de expressão;   

b) rugas   estáticas, que   aparecem   ou   persistem   sem   qualquer   movimento 

muscular;  

c) rugas profundas que resultam da exposição solar;  

d) rugas superficiais derivadas da perda de elastina na derme. 

Principais lesões cutâneas no envelhecimento 

Lesões cutâneas que resultam da cronossenência, agravadas pela ação cumulativa de 

radiação UV, apresentam alterações epidérmicas e dérmicas (DAMÁZIO, 2013). 

1- Atrofia cutânea senil: Degeneração caracterizada pelo afinamento e 

ressecamento da epiderme. 

2- Hiperplasia sebácea senil: Proliferação excessiva das células epidérmicas. 

3- Fotodermatoses: Lesões cutâneas causadas por exposição solar, com 

alterações inflamatórias ou degenerativas. 

 

4.4 O Consumo e o Envelhecimento 

 

A construção da identidade das pessoas que vivem na sociedade atual é baseada em 

seus hábitos de consumo. Contudo, até a metade do século XX, o trabalho e a 

ocupação do indivíduo tinham papéis centrais no self e eram determinantes para o 

status social do indivíduo. Já no mundo contemporâneo, são as posses e o estilo de 

vida que definem a posição social. Para o mercado de consumo a idade sentida por 

uma pessoa é mais importante que a idade cronológica.  Assim, a intensidade do 

envolvimento com o consumo de produtos de beleza tem relação com a percepção do 

próprio envelhecimento (PEREIRA, 2011). 

 

4.5 Mercado de Cosmético 

Segundo a tábua completa de mortalidade para ambos os sexos, divulgada pelo IBGE, 

a expectativa de vida da população brasileira subiu em 2007. Esse avanço se deve 

aos progressos da medicina, maior conscientização da população quanto as medidas 

de prevenção de doenças e mudanças de hábitos (RIBEIRO, 2010). Os idosos 
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(pessoas com mais de 60 anos) somam 23,5 milhões de brasileiros, mais que o dobro 

registrado em 1991 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE- 2011) e 

até meados de 2025 o Brasil será a sexta população com maior quantidade de idosos 

no mundo, sendo que, entre os anos de 1980 e 2000 a população mundial, com mais 

de 60 anos, cresceu 7,3 milhões, totalizando mais de 14,5 milhões em 2000 (OMS-

2005). 

 

 

 

 Paralelamente, ao aumento da expectativa de vida houve um crescente interesse em 

envelhecer sem parecer velho, ou seja, retardar ao máximo as marcas e sintomas do 

envelhecimento no organismo como um todo, principalmente a pele. Os produtos para 

cuidados cosméticos “antienvelhecimento” são usados por cerca de 4% das brasileiras. 

O setor cosmético movimenta milhões de dólares neste mercado, lançando novos 

produtos que prometem milagres para pele envelhecidas (RIBEIRO, 2010). 

A produção mundial de cosméticos chega até o consumidor por três sistemas de 

venda. A venda tradicional no atacado e no varejo, a venda direta, e a venda pelo 

sistema de franquia. Em 1998, a indústria cosmética movimentou US$ 167 bilhões, um 

crescimento de 14% em relação aos valores estimados em 1990, que chegaram a 

US$147 bilhões. Em 2006, esse valor saltou para US$269,8 bilhões (CORRÊA, 2012). 

 

 

Fontes: OMS, 2005; IBGE, 2011; Estimativa do Crescimento da população Brasileira. 
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Dados da Associação Brasileira da Industria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (ABIHPEC) mostram que no Brasil o setor de produtos para higiene 

pessoal perfumaria, cosméticos e preparações para uso infantil fechou o ano de 2002 

com um faturamento estimado em R$ 9 bilhões. Em 2006, esse valor saltou para 

R$17,5 bilhões. Tal crescimento revela-se acelerado pela mudança de 

comportamento, principalmente da mulher, que passou a considerar as preparações 

ditas cosméticas como artigo de primeira necessidade (CORRÊA, 2012). 

 

4.6. Cuidados cosméticos para pele envelhecida 

Hoje, às tecnologias empregadas na fabricação de ativos cosméticos, o formulador tem 

a sua disposição uma variedade de ativos para melhorar a pele envelhecida ou retardar 

o envelhecimento deste órgão. Uma boa formulação cosmética deve ser trabalhada 

em diferentes linhas como, por exemplo, ajudando a diminuir os radicais livres 

formados, hidratando a camada córnea, clareando manchas senis e, principalmente, 

melhorando o metabolismo dérmico e epidérmico com o objetivo de atenuar as rugas 

e marcas de expressão (RIBEIRO, 2010). 

4.7 Cosmecêuticos 

De acordo com o Dr. Kligman, os cosmecêuticos são cosméticos para tratamento da 

pele, que podem ser vistos como substâncias medicinalmente ativas, com formulações 

contendo bioativos não medicinais. Portanto, cosmecêuticos são produtos resultantes 

Fonte: CORRÊA, 2012; Movimentação na Indústria Cosmética. 
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da evolução da tecnologia de fabricação de cosméticos, da pesquisa de novas 

matérias-primas e de um melhor conhecimento da biologia celular. Esses produtos, 

muitas vezes, utilizam os mesmos princípios ativos utilizados em medicamentos, com 

ação terapêutica, porém em menores concentrações. Em suma, poderíamos definir 

cosmecêuticos como produtos cosméticos com leve ação medicamentosa, que contém 

em sua fórmula ingredientes bioativos com moderadas propriedades terapêuticas 

(DAMAZIO, 2013). 

 

 

Nos últimos anos, com as constantes pesquisas na área cosmetológica, vários 

sinônimos têm sido comercialmente empregados para designar os cosméticos e os 

cosmecêuticos, como cosméticos de desempenho, dermocosméticos, dermacêuticos 

e nutracêutiocos ou nutricosméticos, todos com a finalidade de preservar a integridade 

da pele e seus anexos. A diferença está no seu princípio ativo empregado e no seu 

grau de penetração, que determina sua rapidez e eficácia, que deverão ser adequadas 

ao objetivo, à idade e ao grau de sensibilidade cutânea do indivíduo (VAZIN; 

CAMARGO, 2008). 

Segundo o farmacêutico Paulo Roberto Santos, chefe do setor de farmacovigilância da 

Fiocruz, os dermocosméticos são produtos que têm em sua formulação ativos 

farmacológicos e, embora não cheguem a ser remédios, são mais eficazes que os 

cosméticos (DAMAZIO, 2013). 

 

Tabela 1: Fonte: Revista Moreira Jr- Cosmecêuticos; Ativos Classificados como Cosmecêuticos,,  
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4.8 Nutricosméticos 

O termo Nutricosmético nasce da junção do conceito de alimento, fármaco e 

cosmético, sendo os nutricosméticos formulados e comercializados para tratar a pele 

de dentro para fora, sem abordagens invasivas, como peelings químicos, 

procedimentos a laser, preenchimento de rugas, entre outros procedimentos. São 

produtos administrados por via oral, quer na forma   sólida   quer   líquida, contendo   

princípios   ativos, que   oferecem   uma   ligação importantíssima entre a saúde e as 

propriedades cosméticas de elementos nutricionais (SILVA, 2015) 

Trata-se de uma nova proposta da categoria de saúde e beleza, que incorporam 

ingredientes nutracêutiocos em sistemas de liberação tópica, para uso oral, que 

prometem retardar o envelhecimento e ainda combater as rugas, melhorar a firmeza 

da pele, prevenir a queda de cabelos e oferecer proteção solar (DAMAZIO, 2013). 

A via tópica e a via sistémica atuam em concordância no tratamento da pele. A nível 

tópico, uma forma farmacêutica é aplicada localmente, onde o problema efetivamente 

ocorre e a nível sistémico, existindo as condições ideias para uma correta ingestão de 

nutrientes e princípios ativos, estes, sistemicamente, irão melhorar as defesas que o 

nosso próprio organismo possui.  A pele necessita de nutrientes e metabolitos que um 

produto tópico não consegue fornecer, daí o sinergismo entre a aplicação tópica de 

cosméticos e a utilização de nutricosméticos (via sistémica) (SILVA, 2015). 

Nutricosméticos - diferentes aplicações 

O   funcionamento   e   aparência   da   pele   são   afetados   por   fatores   endógenos   

e ambientais.  Por um lado, a pele é susceptível à predisposição genética, ao estado 

imunológico, hormonal, nutricional e ao stress.  Por outro lado, encontra-se exposta a 

numerosos fatores ambientais, como a radiação UV, radicais livres, compostos tóxicos 

e alergênicos. Todos estes fatores levam a um envelhecimento da pele. A indústria de 

cosméticos além dos tratamentos tópicos usuais para o tratamento da pele, estão a 

associar tratamentos orais.  Esta associação para o tratamento da pele é baseada no 

efeito sinérgico das substâncias aplicadas localmente, onde o problema ocorre, e 

outras que atuam a nível interno corrigindo e restaurando danos celulares ou para 

apoiar os sistemas endógenos de defesa natural. A pele necessita de nutrientes e 
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metabolitos que um produto tópico não pode fornecer por si só. Estudos recentes têm 

mostrado que a associação de uma boa nutrição, o uso de suplementos nutricionais e 

cosméticos, ou seja, nutricosméticos, são uma boa solução para a melhoria da 

aparência da pele.  (Pais Correa, 2012). 

Efeitos Científicos sobre o uso dos cosmecêuticos e Nutricosmético  

Os termos “cosmecêutico” e “nutricosmético” têm sido fortemente criticados porque 

atraiçoam os estudos de eficácia/segurança, pois não têm sido realizados de forma 

rigorosa e consistente tal como o medicamento é sujeito, por exemplo. A verdade é 

que um cosmecêuticos/nutricosmético e um fármaco estiveram tão próximos, contudo 

a regularização do fármaco continua a ser muito mais rigorosa do que a de um simples 

cosmecêuticos, por exemplo (SILVA, 2015). 

 A fotoproteção convencional envolve a aplicação tópica de cremes e loções.  Estes 

contêm moléculas ou complexos moleculares que atuam por absorção, reflexão ou 

dispersão dos raios UV. Porém, atualmente, o novo conceito de nutricosméticos e 

cosmecêuticos a nível da proteção solar já existem evidências científicas de que alguns 

compostos permitem evitar os danos cutâneos oxidativos provocados pelo sol.  A 

maioria deles possuem atividade antioxidante, o que permite restabelecer a 

capacidade antioxidante normal do organismo após a perda de antioxidantes 

endógenos durante a exposição UV (CORREA, 2012). 

Todos os dias, na prática clínica, aos profissionais de saúde é lhes perguntado se os 

novos   produtos   intitulados   como   cosmecêuticos e   nutricosméticos   são, 

realmente, benéficos e seguros. De acordo com o Dr.  Albert Kligman, quando 

solicitados a avaliar um novo produto cosmecêutico que reivindica um efeito fisiológico 

benéfico, é importante ter em conta três perguntas (BIGBY,1998): 

-O   princípio   ativo   consegue   penetrar   a   camada   

córnea   e   ser   entregue   em concentrações suficientes 

ao seu alvo de acordo com o seu mecanismo de ação? -É 

conhecido o mecanismo de ação do princípio ativo na célula 

alvo ou tecido? 

 -Há referências bibliográficas e/ou ensaios clínicos 

estatisticamente significativas que possam para comprovar 

a eficácia invocada? 
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A primeira pergunta aborda se o princípio ativo penetra a camada córnea. Esta camada 

é uma barreira eficaz contra a perda de água e à penetração de agentes externos.  As 

substâncias que não podem penetrar facilmente esta barreira são as proteínas, os 

açúcares, os peptídeos e ácidos nucleicos com pesos moleculares maiores do que 

1000kDa e moléculas altamente carregadas (SILVA, 2015). 

Segue-se a segunda pergunta. O mecanismo de ação envolvido é conhecido de modo 

a alegar uma campanha de marketing à volta do princípio ativo?  Farmacologicamente 

há princípios ativos que possuem mecanismos de ação que regulam as funções 

fisiológicas celulares, isto é, inibição ou ativação de enzimas envolvidas na transdução 

de sinal ou a expressão de genes. Se o mecanismo bioquímico ou farmacológico de 

ação existe, e o produto consegue    chegar    ao    seu    destino    em    concentrações    

suficientes    para    um    período suficientemente longo, o produto merecerá, então, 

maior pesquisa clínica (BIGBY, 1998). 

Os ensaios clínicos são um ponto obrigatório para qualquer produto tópico ou sistémico   

e   devem   incluir   procedimentos   não   invasivos, como:   análise   de   imagens   e 

fotografia padronizada; a avaliação por toque (firmeza e elasticidade); e a avaliação 

por meios fisiológicos (fluxo sanguíneo, perda de água transdérmica, hidratação 

cutânea-corneometria, níveis   de   toxicidade, coloração   da   pele, citologia esfoliativa, 

amostras   de   sebo).   A preocupação dos ensaios clínicos publicados até o momento 

é que muitos foram realizados em pequenos grupos de pacientes com pouca 

significância estatística (SILVA, 2015). 

4.9 Matérias Primas  

A escolha das matérias primas utilizadas nesse trabalho deve-se ao fato de serem 

aquelas com maior quantidade de pesquisas apresentadas, teor científico e, ainda, 

pela facilidade de administração que pode ser tanto tópica quanto por via oral. Os 

nutricosméticos são equivalentes orais de muitos cosmecêuticos. 
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Retinóides   
- Derivados naturais ou sintéticos da 

vitamina A 

 

Carotenóides    - β-Caroteno, α-caroteno, licopeno, β-

criptoxantina 

Niacinamida - Vitamina B3   

Vitamina C                       - Ácidos Ascórbico 

Extrato de Chá Verde - Polifenóis 

 

I- Retinóides  

Os retinóides são derivados naturais ou sintéticos da vitamina A.  Na pele, o retinol é 

oxidado a retinaldeído, que por sua vez é oxidado em ácido retinóico, a forma 

biologicamente ativa da vitamina A.  O ácido retinóico é capaz de ligar-se a receptores 

presentes no núcleo da célula (receptor do ácido retinóide) e interagir com sequências 

do ADN específicas, regulando, assim, a produção de proteínas e enzimas específicas. 

O resultado dessa ação é traduzido pela redução dos sinais da idade. Posto isto, não 

só o perfil de absorção transdérmica do retinol e retinaldeído são importantes 

(ORTONNE, 2006; GAO et al 1997). Como o próprio metabolismo do retinol, 

retinaldeído e ácido retinóico são tão ou mais importantes. O ácido retinóico tem sido 

amplamente estudado e utilizado como um tratamento tópico eficaz para o 

fotoenvelhecimento, acne, bem como outro tipo de patologias, embora possa ser 

irritante para a pele, o que limita a sua utilização em alguns pacientes. O retinol e o 

retinaldeído pela sua eficácia contra o fotoenvelhecimento e pouca irritabilidade, 

podem ser a alternativa ao ácido retinóico (SILVA, 2015). 

 

Tabela 2: Fonte: SILVA, 2015; MATOS, 2014 - Cosmecêuticos e Nutricosmético e seus ativos. 
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Metabolismo Cutâneo do Retinol 

Os retinóides penetram facilmente na pele e se concentram na epiderme, região que 

funciona como um reservatório. Neste local, é possível encontrar retinol livre e ésteres 

de retinol, sendo que a maior parte estará nesta última forma, e pode ser mobilizado 

em caso de necessidade. Estes compostos químicos apresentam a capacidade de se 

ligarem a receptores de retinóides e induzirem a transcrição genética, originando 

resposta biológica específica. Como função geral na epiderme os retinóides regulam a 

proliferação, diferenciação e queratinização celular, portanto, tem a capacidade de 

ativar a mitose e o metabolismo na pele envelhecida, tornando a epiderme mais 

espessa. Por estas, razões, torna-se um ativo de grande auxílio na melhora de peles 

envelhecidas, melhorando a aspereza e rugas finas, uma vez que leva a alterações no 

metabolismo cutâneo tanto na epiderme quanto na derme (RIBEIRO, 2010). 

Produto Cosmecêutico com Ácido Retinóico 

Serum 10 Supreme concentrado anti-idade indicado para correção de rugas e perda 

de firmeza (VICHY, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Fonte: www.vichy.com.br -  Vichy® - Serum 10 Supreme. 
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II- Carotenóides 

O nome "carotenóides" é derivado do nome científico da cenoura -Daucus Carote, 

reconhecido por Wackenroda em 1981 como a primeira fonte de caroteno. Os 

carotenoides são pigmentos amplamente distribuídos na natureza e são responsáveis 

pela coloração que varia entre o amarelo e o vermelho de frutas, hortaliças, raízes e 

flores. São compostos lipossolúveis, moderadamente estáveis ao calor. São 

substâncias químicas responsáveis   não só pela definição   da cor dos produtos, mas 

também nutricionalmente    desempenham    funções importantes    como    a    de    

antioxidante, prevenindo os danos causados pela radiação UV, e a formação de 

catarata e a degeneração muscular. Até ao momento, os cientistas já identificaram 

mais de 600 carotenóides, sendo os mais comuns o β-caroteno, licopeno, luteína, 

zeaxantinae beta-criptoxantina (CORREA, 2012). 

Metabolismo Cutâneo dos Carotenóides  

Após a absorção no intestino, os carotenoides são transportados pela corrente 

sanguínea por lipoproteínas até atingirem os seus tecidos alvos O β -caroteno 

acumula-se na pele e a luteína e a zeaxantina acumulam-se na mácula. A eficácia dos 

carotenoides como antioxidantes está relacionada com a sua polaridade e ao número 

de ligações duplas conjugadas.  O β-caroteno pelas suas propriedades antioxidantes 

tem sido proposto como protetor solar oral. Os consumos deste carotenoide em 

grandes quantidades aumentam as propriedades refletoras da pele. Este pode ter uma 

ação fotoprotetora direta devido a sua capacidade física de absorver luz, apesar de a 

quantidade de carotenoides existente na pele são ser suficiente para atuar como 

protetor solar físico.  Quantidades elevadas deste tipo de caroteno estão, igualmente, 

associadas a uma maior resistência à imunossupressão, após exposição à radiação 

UV, que se sabe estar associada ao desenvolvimento de fotocarcinogenese 

(SILVA,2015). 

O mecanismo de ação exato exercido pelos carotenoides capazes de prevenir os 

danos oxidativos causados pela radiação UV não está completamente estudado.  No 

entanto, como a radiação UV é responsável pela formação de ROS (Espécies reativas 

de oxigénio), tem sido proposto que a fotoproteção seja devida à sua atividade 

antioxidante que já é conhecida, a suplementação com β-caroteno em humanos é 
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eficaz para proteção contra o desenvolvimento de uma reação de queimadura solar.  

No entanto, também demonstra que para a realização de uma proteção efetiva é 

necessárias pelo menos 10 semanas de suplementação, enquanto que os protetores 

solares tópicos fornecem uma proteção contra os danos provocados pela radiação UV 

poucos minutos após a sua aplicação.  Além disso, a proteção fornecida pelos 

protetores solares tópicos pode ser muito mais forte do que com o suplemento oral. No 

entanto, os protetores solares tópicos também têm as suas desvantagens, na medida 

em que o consumidor tem de ter consciência que a aplicação tem de ser adequada, 

em termos de frequência e quantidade aplicada. Assim, Köpcke e Krutmann   et   al.,   

concluíram   que   a   aplicação   tópica   de   um   protetor   solar   e   a fotoproteção 

sistémica com base no β-caroteno, não competem entre si, nem se destinam a 

substituir um ao outro, mas em vez disso elas são complementares e devem ser 

combinadas entre si (CORREA, 2012). 

Produto Nutricosmético com Carotenóides 

Fonte de vitamina A, contribui na proteção da pele contra os efeitos do sol e do 

envelhecimento precoce. Além de ajudar a manter e prolongar o bronze saudável. O 

betacaroteno age sobre as células imuno competentes, aumentando os linfócitos T e 

as células killers, a partir dessas propriedades é possível que o betacaroteno tenha 

uma atividade antienvelhecimento (Sundowns, 2017). 

 

 

Figura 4 : Fonte: www.sundownvitaminas.com.br- Sundown Naturals® BetaCaroteno 
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III- Niacinamida  

Niacina (vitamina   B3) pode   ser   usadas em cosmecêuticos e nutricosméticos.  

Alguns estudos afirmam que niacinamida e ácido nicotínico são imediatamente 

convertidos um no outro in vivo, enquanto outros estudos especulam que niacinamida 

e o ácido nicotínico podem ter diferentes atividades farmacêuticas, apesar de terem 

atividade vitamínica idêntica, desvantagem de utilizar ácido nicotínico como um 

cosmecêutico tópico é o seu efeito de vasodilatação colateral resultando em rubor.  

Não é um efeito prejudicial embora seja pouco apelativo ao nível cosmético (visual) e 

cômodo.  Em contrapartida a niacinamida não causa rubor da pele nem provoca 

alterações na pressão arterial, pulso, ou temperatura corporal. Devido aos poucos 

efeitos secundários da niacinamida está acabou por ter mais pesquisas até ao 

momento. A niacinamida e os seus derivados (NAD+, NADH, NADP+, NADPH) 

participam em mais de 40 reações de oxidação-redução.  Assim, a niacinamida tem o 

potencial para exercer efeitos múltiplos sobre a pele (SILVA, 2015). 

Durante o envelhecimento, os níveis de niacinamida sistêmico e intracelular diminuem. 

A suplementação localizada desta vitamina, através de formulações cosméticas, ajuda 

a restaurar níveis intracelulares (MATTS et al; 2002). 

Metabolismo Cutâneo da Niacinamida 

Na pele, a niacinamida pode estimular o aumento da síntese de ceramidas, ácidos 

graxos livres, colesterol e esfingomielina pelos queratinócitos, melhorando a função da 

barreira. Consequentemente reduz a perda transepidermal de água (RIBEIRO, 2010). 

Esta vitamina também estimula as células basais e regula a biossíntese de involucrina 

e filagrina, proteínas críticas no processo de formação da camada córnea normal. Isso 

vale dizer que a niacinamida é importante para o processo de divisão e diferenciação 

das células epidemias. Pode ainda aumentar a produção de colágeno na derme 

melhorando a textura, melhorar manchas e provocar vasodilatação local, aumentando 

a circulação cutânea. O uso tópico desta vitamina na concentração de 4% promove 

melhora clínica das rugas de forma moderada a intensa (KAWADA et al; 2008). 
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Dados Relevantes 

Há artigos científicos que têm demonstrado que niacinamida tem potencial para atuar 

como um antioxidante, melhorando consequentemente a função de barreira 

epidérmica, diminuindo a hiperpigmentação da pele, reduzindo as linhas finas e rugas, 

diminuindo a vermelhidão, diminuindo a palidez e melhorando a elasticidade da pele 

(SILVA, 2015). 

Produto Cosmecêutico com Niacinamida 

Atoderm Intensive Baume é o primeiro cuidado reparador antiprurido de eficácia clínica 

comprovada para as peles secas sensibilizadas. Pois sua patente exclusiva, a Skin 

Barrier Therapy®, inovação biológica resultado de 5 anos de pesquisa, restaura 

biologicamente e de maneira duradoura a barreira cutânea saudável. Além da patente, 

sua fórmula contém hidratantes biomiméticos que repõem os lipídeos da barreira 

(Glicerina + Vaselina) e auxilia na restauração da barreira graças a presença da 

Niacinamida (Vitamina PP) (BIODERMA, 2015). 

 

 

 

 

Figura 5 : Fonte:  www.biodermabrasil.com  Bioderma®-Atoderm Intensive. 
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IV- Vitamina C 

A vitamina C conhecida como ácido ascórbico, é um potente antioxidante, além de ser 

indispensável para a formação de colágeno. Atua no sistema imunológico aumentando 

as defesas do organismo prevenindo doenças degenerativas. Atua no processo de 

cicatrização dos tecidos e favorece a circulação e a oxigenação das células, 

prevenindo coágulos. Na pele, a vitamina C tem efeito clareador, regenerador celular 

e antirradicais livres (MATOS, 2014). 

Metabolismo cutâneo da Vitamina C 

A vitamina C funciona no interior do corpo humano, encaixando-se em ambos os lados 

da reação de óxido-redução, que acrescenta ou retira átomos de hidrogênio de uma 

molécula. Quando se oxida forma o ácido desidroascórbico pela retirada, por agentes 

oxidantes, de dois átomos de hidrogênio. Reduz-se pelo acréscimo de dois átomos de 

hidrogênio, formando novamente o ácido ascórbico. A vitamina C (ácido ascórbico) 

participa de diversos processos metabólicos, dentre eles a formação do colágeno e 

síntese de epinefrina, corticoesteróides e ácidos biliares. Além de cofator enzimático, 

participa dos processos de óxido-redução, aumentando a absorção de ferro e a 

inativação de radicais livres (ARANHA et al; 2000). 

Dados Relevantes 

A   vitamina   C   tópica, apesar   de   muito   utilizada, é   extremamente   instável, 

principalmente quando veiculada a cremes e loções, oxidando-se rapidamente e 

perdendo seu efeito cosmético.  O contato com a luz, o ar e alterações da temperatura 

acelera sua degradação.   Apresenta-se   somente   estável   em   formulação   aquosa   

em   pH   ácido, não permitindo associação com outros ativos, sendo restrita sua ação 

na cosmética médica por ser pura. Sua formulação usual é de 10%. Os derivados da 

vitamina C como Ascorbil Fosfato de Magnésio (VC-PMG), Ascorbosilane C, 

Talasferas de Vitamina C, Glicosferas de vitamina C e Éster de Vitamina C são bem-

estáveis, portanto podem ser utilizadas em formulações cosmecêuticos para 

tratamento antienvelhecimento.  De fato, a vitamina C é largamente utilizada na 

indústria cosmética, em formulações anti-idade e anti radicais livres e em produtos 
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hidratantes, nutritivos e regeneradores para a pele, atuando no combate às rugas e 

linhas de expressão e nos tratamentos clareadores (FARRIS, 2005; OLIVEIRA, 2008; 

RIBEIRO, 2006). 

Produto Nutricosmético com Vitamina C 

SUN C - VITAMINA C contribui para manter o sistema imunológico protegido, além de 

possuir propriedades antioxidantes que ajudam a combater o envelhecimento precoce 

(Sundowns, 2017). 

 

 

Produto Cosmecêutico com Vitamina C 

ANTI-IDADE ACTIVE C10 é um concentrado eficaz de Vitamina C que atenua as rugas 

e recupera a luminosidade da pele, reforçando a proteção antioxidante natural da pele 

(LAROCHE, 2017). 

 

Figura 6: Fonte: www.sundownvitaminas.com.br -  Sundown Naturals® Sun C-Vitamina C 

Figura 7: Fonte: www.laroche.com.br - Roche Posay® - Anti-idade Active C10 C10   
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V- Extrato de Chá Verde 

O green tea (Camellia sinensis) é uma das bebidas mais consumidas no mundo após 

a água. Cerca de 80% é consumida na forma de chá preto, enquanto 20% é consumida 

como chá verde. O termo chá verde, refere-se ao produto manufaturado a partir de 

folhas frescas por um processo que evita a oxidação e polimerização dos componentes 

polifenólicos (RIBEIRO, 2010). 

O chá verde é o chá menos processado. Os principais ativos no chá verde são os 

polifenóis, também conhecidos como catequinas, que incluem epicatequinas (EC), 

epicatequina-3-galato (ECG) e epigalocatequina-3-galato (EGCG). O maior e o mais 

oxidante ativo em qualquer chá é EGCG, e é o chá verde aquele que tem a mais alta 

concentração dessa catequina. Acredita-se que o polifenóis têm efeitos 

antienvelhecimento por agir contra a inflamação e contra radicais livres (SILVA, 2015). 

Metabolismo cutâneo do Extrato de Chá verde 

 Com vários estudos in vitro e in vivo, o chá verde é provavelmente o antioxidante mais 

estudado. In vivo se demonstrou que a aplicação tópica de GTP teve efeito de 

supressão do efeito químico e foto carcinogênico e preveniu o dano oxidativo induzido 

pelo UV e induzido pelas metaloproteinases. Na pele humana, o GTPs reduziu o 

eritema induzido pelo UV, o número de células de queimadura solar, a 

imunossupressão e o dano ao DNA. Apesar dos limitados estudos em humanos, 

existem inúmeros produtos de venda direta ao consumidor contendo chá verde. Como 

ocorre com a maior parte dos antioxidantes, a concentração de fenóis nos vários 

produtos não é padronizada (ALLEMAN et al; 2012). 

Os polifenóis do chá têm sido apontados como antioxidantes e anti-inflamatórios. 

Sendo eles: Atividade antioxidante: os polifenóis do chá são antioxidantes fortes, pois 

demonstraram ter capacidade para destruir as ROS (Espécies reativas de Oxigênio). 

Além disso, os polifenóis do chá verde, in vitro e induzidos por luz UV têm mostrado 

uma peroxidação de lipídeos e uma redução da oxidação de proteínas muito 

controladas e equilibradas. Efeito fotoprotetor: extratos de chá verde podem melhorar 

o envelhecimento da pele através da sua capacidade antioxidante e anti-inflamatórios. 

Assim, verifica-se que a aplicação tópica de extrato de chá verde e de alguns dos seus 
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componentes podem ser úteis para abrandar os efeitos adversos da luz solar na pele 

humana, tal como o fotoenvelhecimento (SILVA, 2015). 

Produto Cosmecêutico com Extratos de Chá verde 

Blocskin FPS 40 Chá verde Protetor solar facial, para pele oleosa, mista e normal. 

Extrato de Chá Verde (antioxidante), previne o envelhecimento precoce (VITALIFE, 

2017). 

 

 

 

Os cosmecêuticos e os nutricosméticos têm vindo, também, a desempenhar um papel 

muito importante, não só na área de fotoproteção, como também, e principalmente, na 

área do envelhecimento cutâneo. A verdade é que nunca um 

cosmecêutico/nutricosmético e um fármaco estiveram tão próximos (SILVA, 2015). 

Figura 8: Fonte: www.vitalife.com.br - Vitalife®- Blocskin FPS 40 Chá verde 

Figura 9: Fonte: www.herbalife.com.br -  Herbalife® - Linha Soft Green 
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5 Conclusão 

 

Vimos que a beleza é fundamental desde os primórdios até atualmente, cada vez mais 

a busca pelo envelhecimento saudável ou a minimização deste vem sendo estudada 

com afinco. Profissionais da área da saúde como médicos e farmacêuticos buscam 

cada vez mais minimizar o processo de envelhecimento cutâneo, buscando sempre 

métodos que proporcionam uma melhoria, tanto interna quanto externa no nosso 

organismo. Essa melhoria interna e externa associada a cuidados extras como, 

alimentação balanceada, diminuição da exposição aos raios UV acentuada sem 

proteção e utilização de fotoprotetores auxiliam no retardo do envelhecimento.  

Juntamente com os profissionais da área da saúde, industrias cosméticas, alimentares 

e farmacêuticas buscam desenvolver pesquisas clínicas, com objetivo de produzir 

produtos que auxiliem na prevenção do fotoenvelhecimento precoce, como também 

minorar os problemas causados por deficiências nutricionais que causam disfunções 

para a saúde e beleza da pele. Esta participação entre as industrias levou ao 

desenvolvimento de novos produtos e conceitos como os cosmecêuticos e 

nutricosméticos. 

É de grande importância ressaltar que os cosmecêuticos e os nutricosméticos reduzem 

de forma significativa os danos de uma foto-exposição prolongada, mas estes por 

vezes podem sim ter alguns efeitos adversos.  

Alguns autores acreditam que os retinóides, depois dos protetores solar são a classe 

de ativos que mais são eficazes para reverter os sinais de envelhecimento. É 

comprovado que o uso de retinóides resulta na melhora da textura da pele, das linhas 

de expressão, rugas e pigmentação. Existem dados proveitosos na literatura sobre a 

penetração cutânea desse ativo, bem como ao efeito antienvelhecimento. 

Apesar dos vários pontos positivos envolvendo a vitamina A e os carotenóides é de 

suma importância que esses sejam utilizados de maneira moderada, pois o excesso 

de vitamina A no organismo pode ser tóxica, e o consumo excessivo de carotenóides 

pode deixar a pele com uma coloração amarelada/alaranjada. Contudo, este ativo 

apresenta resultados positivos e significativos no envelhecimento cutâneo. 

A Niacinamida de uso tópico antienvelhecimento tem provado ser muito eficaz, este é 

um dos ingredientes cosmecêuticos melhor estudado para antienvelhecimento. No 

entanto, é necessário um maior estudo para saber mais sobre os mecanismos 
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específicos de niacinamida na pele e para que possa aumentar a sua concentração 

em formulações cosmecêuticas. 

A vitamina C possui um conjunto de dados que permitem iniciar uma estratégia contra 

os sinais de senescência, esta é um potente antioxidante, tem propriedades para 

formação de colágeno, aumentar o sistema imunológico e ainda possui efeito 

clareador, com isso a vitamina C apresenta sim resultados significativos no 

envelhecimento cutâneo. 

Por fim o chá verde, este tem demonstrado que é capaz de influenciar os mecanismos 

da pele que são benéficos contra o envelhecimento cutâneo através das suas 

propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, mas não possuem estudos amplos e 

não possuem tantas evidências científicas que comprovem a verdadeira eficácia desse 

ingrediente. Os produtos de Chá verde são muito utilizados apesar de não terem tantas 

evidências científicas. 

Contudo com o aumento da utilização dos cosmecêuticos e nutricosméticos têm 

crescido significativamente os estudos clínicos envolvendo-os, mas, ainda é 

necessário um maior apoio por parte da comunidade científica para assim avaliar as 

dosagens e o período de tratamento desses produtos. Além disso, o profissional da 

saúde é parte integrante na prevenção e retardamento do fotoenvelhecimento, a 

melhor abordagem contra o envelhecimento cutâneo é a abordagem múltipla que 

consiste na prevenção utilizando diversos métodos para uma maior eficácia, são eles: 

proteção solar, creme antirrugas e nutricosméticos. 
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