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Resumo: Acredita-se que os antioxidantes tenham sobre a pele uma ação de prevenção contra o
envelhecimento precoce, agindo de forma a trazer benefícios de uma pele naturalmente saudável,
livre da ação danosa dos radicais livres, evitando hipercrômias, rugas e flacidez excessiva. Portanto,
o presente estudo pretende através da busca de artigos publicados em meios eletrônicos, evidenciar
a comprovação científica do uso dos antioxidantes, bem como, seus efeitos terapêuticos. Tendo como
objetivo principal descrever a eficácia do uso dos antioxidantes na prevenção do envelhecimento
cutâneo, bem como os fatores que influenciam no aceleramento do envelhecimento precoce. A
pesquisa se caracteriza por ser do tipo exploratório e documental, em livros e artigos publicados na
internet a partir dos seguintes descritores: Antioxidante; Envelhecimento Cutâneo e Radicais livres
foram selecionados artigos referentes ao tema a partir do ano de 2007 a 2014, sendo fundamental
para dar suporte ao tema abordado. Conclui-se que o papel fundamental de um profissional da beleza
é estar sempre atento a novos tratamentos que surge junto a novas tecnologias a favor da beleza,
tudo em beneficio de promover o melhor bem estar aos clientes. Portanto é necessário a esteticista e
cosmetólogo ter o conhecimento aprofundado sobre o assunto aqui abordado, para melhor
desenvolver seu trabalho e proporcionar as clientes melhor qualidade de vida e saúde. Porém, para
responder o objetivo proposto neste estudo, embora, muitos trabalhos sejam realizados para verificar
os efeitos antioxidantes e seus efeitos terapêuticos no combate contra o envelhecimento cutâneo,
cabe ressaltar que os achados não descrevem de forma satisfatória os resultados obtidos para
esclarecimento do artigo como um todo, dificultando uma conclusão coerente à pesquisa.

Palavras chaves: Antioxidante. Envelhecimento Cutâneo. Radicais Livres.

Abstract: It is believed that antioxidants have on the skin a preventive action against premature aging,
acting to bring benefits of a naturally healthy skin, free from harmful action of free radicals, preventing
Hyperchromia, wrinkles and excessive sagging. Therefore, the present study aims through the search
of articles published in electronic media, highlight the scientific evidence of the use of antioxidants as
well as their therapeutic effects. Its main goal is to describe the efficacy of antioxidants in the
prevention of skin aging and the factors that influence the acceleration of aging. The research is
characterized as exploratory and documentary, in books and articles published on the Internet from
the following descriptors: Antioxidant; Cutaneous aging and free radicals articles were selected on the
subject from the year 2007 to 2014, is fundamental to support the relevant topic. It follows that the
fundamental role of a beauty professional is always to be aware of new treatments that appears next
to new technologies in favor of beauty, all in favor of promoting better welfare to customers. So the
beautician and cosmetology you must have thorough knowledge of the subject addressed here, to
better develop their work and provide customers better quality of life and health. However, to meet the
objective proposed in this study, although many studies are performed to verify the antioxidant effects
and their therapeutic effects in the fight against skin aging, it should be noted that the findings do not
describe satisfactorily the results obtained for clarification as Article a whole, hindering a consistent
finding in the research.

Keywords: Antioxidant. Cutaneous aging. Free Radicals.
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1 INTRODUÇÃO
Sob o ponto de vista da estética o abuso do sol, alterações do meio ambiente,
tabaco, estresse podem ser causas do envelhecimento prematuro. Como o uso dos
antioxidantes podem auxiliar na prevenção do envelhecimento cutâneo?
Acredita-se que os antioxidantes tenham sobre a pele uma ação de prevenção contra
o envelhecimento precoce, agindo de forma a trazer benefícios de uma pele naturalmente
saudável, livre da ação danosa dos radicais livres, evitando hipercromias, rugas e flacidez
excessiva.
Na atualidade a procura pela juventude, beleza e saúde, principalmente da pele vem
crescendo constantemente tanto por parte das mulheres quanto dos homens e com esta
visão o mercado tem inovado em sua tecnologia, criando novos produtos, pesquisando
novos princípios ativos e comprovando a eficácia na utilização dos mesmos. Constata-se
que vários princípios ativos são utilizados entre os quais, destacam-se as substâncias
antioxidantes como as vitaminas, extratos vegetais e alguns ácidos que são destinados a
minimização dos efeitos do envelhecimento em geral por inibir a ação dos radiais livres.
Portanto o presente trabalho pretende através da busca de artigos publicados em
meios eletrônicos, evidenciar a comprovação científica do uso dos antioxidantes, bem como,
seus efeitos terapêuticos. Tendo como objetivo principal descrever a eficácia do uso dos
antioxidantes na prevenção do envelhecimento cutâneo, bem como os fatores que
influenciam no aceleramento do envelhecimento precoce.
O resultado esperado desta proposta consiste em analisar os fatores que interferem
no envelhecimento precoce e suas formas de preveni-lo. Visto que sempre há a busca de
tratamentos estéticos que possam tratar e/ou retardar o seu surgimento.
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2 METODOLOGIA
A pesquisa bibliográfica foi fundamental para dar suporte ao tema abordado. Desta
forma, segundo Diehl e Tatim (2004), “a pesquisa bibliográfica pode ser desenvolvido a
partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos, publicações,
periódicos e impressos diversos”. A partir dos seguintes descritores: Antioxidante;
Envelhecimento Cutâneo e Radicais livres foram selecionados artigos referentes ao tema a
partir do ano de 2007 a 2014.
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3. ENVELHECIMENTO CUTÂNEO

Envelhecimento natural que ao passar do tempo, as funções fisiológicas do
organismo começam a ficar lenta, havendo um retardamento das funções fisiológicas do
corpo. Na pele suje uma diminuição da elasticidade e a perda de água e com o decorrer do
tempo uma pele seca, apresentando rugosidade e perda da maciez e viço da pele.
O processo de envelhecimento da pele È um fenômeno biológico, que pode ser
classificado em dois componentes: envelhecimento intrínseco e extrínseco (TZAPHLIDOU,
2004).
Com o envelhecimento cutâneo irá ocorre alteração na composição, estrutura, e
processos bioquímicos da pele, havendo uma alteração funcional prejudicada. Uma das
teorias mais aceitas é dos radicais livres sobre o sistema do organismo, levando as defesas
naturais serem deficientes e ocasionando um “estresse oxidativo”. (GUIRRO; GUIRRO,
2004).
Se sabe que o envelhecimento cutâneo pode ser extrínseco, que é aquele que
decorre de um processo externo causado por vários fatores que interferem nas funções
biológicas do organismo celular decorrente na pele, alguns exemplos são o uso de bebidas
alcoólicas, exposição ao sol excessiva, fumo e poluição ambiental. Exemplificado pela
Figura 1.

Figura 1: Envelhecimento cutâneo extrínseco.

Fonte: Pupo. 2014.
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As ondas de radiação solar sobre a pele tende a ocorre por meio da ação sobre as
estruturas das células ou por reações fotodinâmicas ou fotossensível; são observadas
sardas e rugas precoces. Na tabela 1 constam as comparações e efeitos do envelhecimento
natural e do fotoenvelhecimento e suas características fisiológicas. (GUIRRO; GUIRRO,
2004).
O envelhecimento implica alterações em nível celular, com diminuição da
capacidade dos órgãos de executar suas funções normais, resultando provavelmente em
doença e morte. Trata-se de deterioração progressiva, tempo-dependente, do organismo em
resposta adaptativa às mudanças ambientais. Com o passar do tempo, ocorrem alterações
moleculares que desencadeiam alterações orgânicas e, em última análise, levam ao
envelhecimento. Um exemplo disso é o reparo no DNA telomérico. Telômeros são
sequências de repetições nucleopeptídicas presentes no final dos cromossomos. (GUIRRO;
GUIRRO, 2004).

Figura 2: Efeitos celulares da radiação ultravioleta.

Fonte: Martins. 2014.

A radiação solar mais conhecida é a faixa visível, mas duas outras faixas
importantes são a do ultravioleta e a do infravermelho. A faixa do ultravioleta é subdividida
em 3: UV-A (entre 400 e 320 nm), UV-B (entre 320 e 280 nm) e a UV-C (entre 280 e 100).
A radiação UV-B pode exercitar ações biológicas adversas na pele humana que
não estiver protegida. A pele humana tem uma importante função relativa à atividade
imunológica, e a radiação UV-B pode interferir com o sistema imunológico humano através
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da pele. A supressão da capacidade imunológica enfraquece o sistema de defesa contra o
câncer de pele, e debilita a defesa contra doenças infecciosas. (MARTINS, 2014).
Com as siglas I-UV ou UV Index, é um parâmetro criado para definir a intensidade de
radiação a que o paciente está exposto, como no caso do sol na faixa UV-B. Existem 15 degraus de
intensidade, sendo que o índice 15 corresponde ao mais intenso (pico do verão - meio dia), afirma
Martins (2014). A tabela 1 o indica de 0 a 15 e os intervalos de tempo em minutos, para exposição
sem perigo de queimaduras, para os pacientes sensíveis ou menos sensíveis.

Tabela 1: Exposição solar adequada.

Fonte: Martins. 2014.

A radiação ultravioleta também altera o RNA e implica a formação de proteínas
disfuncionantes. Um bloqueio na transcrição do RNA por um fotoproduto de DNA permite a
ativação de p53, induzindo a apoptose de queratinócitos irradiados. (LANDAU, 2007).
A exposição aos raios

UVA desencadeia dois fatores relacionados ao

fotoenvelhecimento: indução de metaloproteinases da matriz (MMP) e mutação mitocondrial
(já mencionada). Os produtos reativos de oxigênio, formados pela radiação ultravioleta,
ativam quinases, que aumentam a expressão e ativam fatores de transcrição como a
proteína 1 (AP-1) e o fator kB de transcrição nuclear (NF-kB).( KRUTMANN, 2001).
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Além de estar relacionada à degradação de colágeno, a radiação também contribui
na redução de sua síntese. A formação de colágeno I na derme papilar é reduzida pelo
efeito do dano solar, que diminui a expressão do gene dos protocolágenos tipos I e III.
(GRIFFITHS; et al, 1993).
Os mecanismos que contribuem para tal feito são a indução da transcrição do fator
AP-138 e a diminuição do receptor do fator de crescimento β (TGF- β) tipo II. O colágeno
alterado, por si, reduz a síntese no colágeno novo. A pouca adesão dos fibroblastos ao
colágeno alterado também diminui a neocolagênese. (VARANI; et al,2004). Em síntese o
método mais efetivo de prevenir o fotoenvelhecimento e suas malignidades é evitar a
exposição direta aos raios ultravioleta, fazendo uso de barreiras.
Steiner (2004) explica que o envelhecimento intrínseco representa o que é comum
aos outros órgãos e o envelhecimento extrínseco, mais intenso e evidente. As fibras
degeneram em uma massa amorfa com a progressão do fotoenvelhecimento. Assim,
envelhecimento intrínseco da pele resulta em atrofia, enquanto envelhecimento extrínseco
resulta em hipertrofia.
Os tecidos gradualmente passam por mudanças de acordo com a idade, sendo
que, na pele, essas alterações o mais facilmente reconhecidas. Observa-se na pele
envelhecida ressecamento associado a uma sensação tátil de rugosidade, atrofia, perda de
firmeza, pigmentação desigual e lesões proliferativas, sendo esse quadro clínico acelerado
na exposição solar (ORIÁ; et al., 2003).

3.1 Envelhecimento Celular

As células estão em constante renovação, seu crescimento e reposição são
possibilitados com a divisão celular (mitose), em que todas as informações genéticas são
transmitidas para as células filhas através da duplicação do material celular, inclusive dos
cromossomos. Nos cromossomos estão contidos todos os genes responsáveis pela
codificação das estruturas necessárias para o funcionamento das células, assim como os
responsáveis pela modelagem do material genético: os centrômeros e os telômero.
Representada na Figura 3. (MOTA; et al, 2004).
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Figura 3: Envelhecimento celular.

Fonte: Miguel Jr. 2014.

A descoberta da telomerase (transcriptase reversa), enzima capaz de repor
segmentos dos telômeros perdidos durante as divisões celulares, deu um novo rumo para
as investigações científicas. Ela foi detectada desde as leveduras até os mamíferos, se
encontra no núcleo da célula onde ocorre sua maturação e é disponibilizada no
nucleoplasma somente no momento da replicação dos telômeros. (MOTA; et al, 2004).
Os telômeros são estruturas importantes para o funcionamento da célula. Eles estão
localizados nas extremidades dos cromossomos e são compostos sequências repetitivas de
ADN, que conferem a sua estabilidade, organizam posição do cromossomo no núcleo,
evitam a junção da porção terminal diferentes cromossomos durante a replicação e o
protegem contra processos degradação. Durante o processo de duplicação do ADN, uma
parte dos telômeros é perdida segundo a hipótese telomérica de senescência, essa perda
progressiva nas sucessivas mitoses atua como um relógio biológico para as divisões
celulares. Desse modo, a velocidade e a extensão dessas perdas determinam quantas
vezes cada célula pode se dividir, por quanto tempo irá sobreviver e quando morrerá.
(CANO, 2006).
O envelhecimento ou senescência celular representa então o período que a célula se
mantém viva após finalizar sua fase replicativa. Esse processo é observado em todos os
tipos celulares dos eucariotos que possuem vida clonal. Além da perda da capacidade de
divisão celular e a ausência da atividade da telomerase, as células também apresentam
estresse oxidativo, o que está relacionado com o acúmulo de radicais livres. No final do
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período de senescência, o processo que deflagra a morte das células é disparado e isso
ocorre, geralmente, por apoptose. (MOTA; et al, 2004).
Na mitocôndria, os produtos do catabolismo das moléculas obtidas na alimentação
(glicose, por exemplo) são utilizados em reações químicas que conservam energia na forma
de ATP. É no ATP que a célula encontra 90% da energia necessária para exercer funções
como a síntese das proteínas, os movimentos celulares, as trocas iônicas, entre outros. Por
isso, as mitocôndrias podem ser consideradas como os centros geradores de energia das
células que realizam metabolismo aeróbio. Se a atividade mitocondrial for alterada ou
comprometida, as funções celulares também serão, conduzindo células e tecidos à morte.
(CANO, 2006). Conforme a Figura 4.

Figura 4: Mitocôndria.

Fonte: Cano. 2006.

A formação excessiva de moléculas reativas de oxigênio resulta no estresse
oxidativo, que representa um desequilíbrio entre a geração e a remoção de produtos da
reação, entre o oxigênio e as biomoléculas. O oxigênio (O2), apesar de ser uma molécula
extremamente necessária ao processo respiratório, é potencialmente tóxico para as células,
podendo comprometer seu funcionamento ao longo do tempo. Esse fenômeno é
denominado de "paradoxo do oxigênio" e tem origem química. Nas reações que levam à
produção de energia pela mitocôndria, a molécula de oxigênio pode sofrer redução parcial
liberando substâncias altamente reativas, os radicais livres (por exemplo, água oxigenada –
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H2O2, ou íon peróxido O2- e íon hidroxila OH-), que reagem com substâncias orgânicas e
inorgânicas, como proteínas, fosfolipídios da membrana e ácidos nucléicos. (CANO, 2006).
A morte das células pode ocorrer por diferentes mecanismos, mas dois já estão
bem caracterizados: a apoptose e a necrose. Apoptose foi um termo introduzido por Kerr et
al. (1972) para designar o suicídio celular. (Figura 5).

Figura 5: Apoptose.

Fonte: Journal of Biological Chemistry. 2014.

Conforme Kerr et al. (1972), em grego arcaico, a palavra significa "o ato de cair" e
foi escolhida porque sugere perdas benéficas (nesse caso, a morte da célula ocorre sem
danos ao organismo), necessárias ao bom funcionamento e à sobrevivência do organismo.
É um mecanismo no qual as células que não estão sendo utilizadas são eliminadas através
da ativação de processos bioquímicos, sem desencadear processo inflamatório. Assim, a
apoptose ou a morte celular programada é um tipo de "autodestruição celular" que requer
energia e síntese proteica para a sua execução. (Figura 6).
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Figura 6: Lise dos apoptócitos.

Fonte: Miguel Jr. 2014.

Fisiologicamente a apoptose é um dos participantes ativos da homeostase no
controle do equilíbrio entre a taxa de proliferação e morte em um tecido, o que auxilia na
manutenção do tamanho e forma dos tecidos e órgãos adultos e em desenvolvimento.
(CANO, 2006).
Morfologicamente as células apoptóticas diminuem de tamanho, exibem cromatina
condensada formando agregados próximo à membrana nuclear. A seguir há formação de
corpos apoptóticos (fragmentos celulares), percebendo-se finalmente a fagocitose das
células ou de seus fragmentos por macrófagos. (NATHY, 2014).
Os mecanismos bioquímicos da apoptose compreendem a clivagem de proteínas
por hidrólise que envolve as caspases (proteases), que normalmente acham-se contidas
nas células sob forma de pró-enzimas. Estas enzimas não só hidrolisam proteínas mas
também ativam DNAses, que degradam o DNA nuclear. Mudanças na membrana
plasmática das células apoptóticas que passam a expressar determinadas substâncias
químicas (fosfatidilserina), as tornam precocemente alvo de fagocitose pelos macrófagos,
sem a liberação de substâncias que produziriam inflamação local e portanto maior lesão
tecidual. (NATHY, 2014).
A figura 7 mostra as vias que induzem a morte celular por apoptose e as proteínas
antiapoptóticas que inibem o extravasamento das mitocôndrias e a ativação de caspases
dependente do citocromo e, portanto, funcionam como reguladoras da apoptose
mitocondrial.
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Figura 7: Mecanismo da apoptose.

Fonte: Pathology. 2014.

As duas vias de apoptose, segundo Nathy (2014) diferem na sua indução e
regulação, ambas culminando em caspases “executoras”. A indução da apoptose é
dependente do equilíbrio entre sinais pró e antiapoptóticos e proteínas intracelulares.

3.2 Radicais livres

Para Cancela (2007), radicais livres (RL) são substâncias que possuem número
ímpar de elétrons, em sua última camada energética, por isso tendem a se ligar a outras
moléculas para emparelhar ou deixar estável esta última camada. Ao tentar ficar estável,
esse rouba elétrons de outras células, danificando-as. Dessa forma, os radicais livres
oxidam praticamente todas as células ao seu redor e ao desempenhar essa função, as
células atacadas se tornam novos radicais livres, que tendem a atacar novas células,
alterando seu funcionamento.
Santos (2007) afirma que os RL podem ser gerados no citoplasma, nas
mitocôndrias ou na membrana celular de proteínas, lipídeos, carboidratos e DNA, está
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relacionado com o seu sítio de formação. A geração de radicais livres é um processo
contínuo e fisiológico, que possui funções biologicamente relevantes. Algumas espécies de
radicais livres são: oxigênio singleto, radical superóxido, radical hidroxila, óxido nítrico,
peroxinitrito e radical semiquinona. Entre essas formas reativas de oxigênio a que apresenta
baixa capacidade de oxidação é o radical superóxido.
Os RL do oxigênio e nitrogênio são átomos ou moléculas que apresentam um ou
mais elétrons não-pareados. Consideram-se radicais livres o ânion superóxido (O2),
hidroxila (OH) e a lipoperoxila (LOO). Capazes também de reagir com moléculas celulares e
teciduais, as principais espécies reativas do oxigênio, nitrogênio e cloro compreendem o
peróxido de hidrogênio (H2O2), o ácido hipocloroso (HClO), o óxido nítrico (NO•) e o ânion
peroxinitrito (ONOO-). (SILVA; FERRARI, 2011, p. 1).
Responsáveis pela respiração celular (fosforilação oxidativa) e manutenção da vida
dos seres aeróbicos, conforme Silva e Ferrari (2011) afirmam que as mitocôndrias também
são as principais geradoras de radicais livres em mamíferos, incluindo o homem. Diversos
estudos demonstraram que o envelhecimento celular está associado à redução da
integridade funcional das mitocôndrias e, consequentemente, ao aumento da produção de
radicais livres e espécies reativas.
As células podem se defender frente ao estresse oxidativo devido à ação dos
diferentes tipos de antioxidantes celulares, listados no Quadro 1. Justamente por causa dos
eficientes sistemas antioxidantes celulares e também daqueles oriundos da alimentação, os
organismos senescentes são protegidos e envelhecem mais lentamente. Assim, deve-se
ressaltar que o estresse oxidativo/nitrosativo associado ao envelhecimento não é sistêmico,
tampouco afeta de modo similar todos os tecidos e/ou órgãos. Ademais, o estresse
oxidativo/nitrosativo pode estar presente em um órgão e ausente em vários; e, mesmo na
sua presença, pode não haver alterações suficientes para induzir o envelhecimento celular.
(SILVA; FERRARI, 2011, p. 1).
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Quadro 1: Mecanismos de ação dos antioxidantes.

Fonte: Silva, Ferrari. 2011.

A fonte desses RL pode ser endógena, associada à reações metabólicas (reação
de oxidação na mitocôndria, fagocitose durante o processo de inflamação, ativação do
metabolismo do ácido araquidônico) e exógena (devido à radiação ultravioleta –em especial
o UVA que reage com fotossensibilizadores e com cromóforos da pele como a melanina–),
com fatores ambientais – pesticidas, poluição, fumaça de cigarro, medicamentos
antitumorais e estilos de vida não saudáveis (PODDA; GRUNDMANN-KOLLMANN, 2001;
apud HIRADA; et al, 2004, p. 420).
A principal fonte de RL em sistemas biológicos é a molécula de oxigênio, que, no
entanto, é fundamental para o metabolismo celular e para a produção de energia (Wickens,
2001; Jay; et al, 1998). Sendo assim, a mais abundante fonte endógena geradora são as
mitocôndrias (que usam cerca de 90% do O2- oxigênio-usado pelo corpo humano) onde o
oxigênio é reduzido em etapas sequenciais para produzir água. Ou seja, ele participa da
cadeia de transporte de elétrons da mitocôndria, onde é reduzido pela citocromo oxidase em
água e o NADH é oxidado a NAD+, para que haja a produção de ATP. Para a completa
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redução de uma molécula de oxigênio em duas moléculas de água, quatro elétrons são
transportados dentro da membrana mitocondrial interna. (apud HIRATA; et al., 2004, p. 420).
A origem do envelhecimento é atribuída aos radicais livres pelo fato de o organismo
ser incapaz de eliminar adequadamente a energia produzida pelos mesmos, mas
independentemente de ser essa a causa, sabe-se que espécies reativas estão fortemente
ligadas ao envelhecimento e suas alterações, sendo que cerca de 80% dos sinais visíveis
causados

no

envelhecimento

são

originados

pelos

raios

ultravioletas,

principais

estimuladores da formação de radicais livres (KEDE; SABATOVICH, 2004).
Os radicais livres referem-se a átomos ou moléculas altamente reativos e recebem
esse nome devido ao fato de possuírem um par de elétrons independentes não pareados,
que orbitam em torno do núcleo do átomo com muita energia livre. É este nãoemparelhamento de elétrons da última camada eletrônica que confere alta reatividade a
esses átomos ou moléculas, que para tornarem-se estáveis, precisam doar ou retirar um
elétron de outra molécula ou átomo. Logo, rearranjam com moléculas adjacentes, fazendo
com que tenham grande capacidade de ligação aos tecidos e agir sobre as células alterando
as

características

moleculares

de

suas

membranas,

oxidando

quimicamente

ou

enzimaticamente os componentes celulares, provocando alterações e disfunções que se
acumulam, até o ponto em que a célula morre. Com a idade, isso tende a acontecer muito
frequentemente em um número cada vez maior de células, por efeito de acumulação que
envolve também alterações e perda das funções biológicas de proteínas, como colágeno e
proteoglicanas, resultando em aumento da flacidez da pele (ALVES et al., 2005;
FARINATTI, 2002; HIRATA; SATO; SANTOS, 2004, apud TESTON; et al. 2010).
RL podem ser formados pela perda de um único elétron ou pelo ganho de um
elétron de uma substância não radical. Podem também ser formados quando uma ligação
covalente é quebrada e um elétron de cada um dos pares permanece em cada átomo, em
processo chamado fissão homolítica. A energia necessária para dissociar a ligação
covalente pode ser fornecida pelo calor, radiação eletromagnética ou outras fontes. A
grande maioria dos radicais livres possui como característica uma meia-vida muito curta,
indo de minutos a nanossegundos, sendo capazes de reagir rapidamente com vários
compostos ou atingir alvos celulares, como as membranas (SCHNEIDER; OLIVEIRA, 2004;
VANNUCCHI et al., 1998; apud TESTON; et al. 2010 ).
A formação de radicais livres in vivo ocorre via ação catalítica de enzimas, durante
os processos de transferência de elétrons que ocorrem no metabolismo celular e pela
exposição à fatores exógenos (Quadro 2). Contudo, na condição de pró-oxidante a
concentração desses radicais pode aumentar devido à maior geração intracelular ou pela
deficiência dos mecanismos antioxidantes (Cerutti, 1994, apud Campos, 2009). O
desequilíbrio entre moléculas oxidantes e antioxidantes que resulta na indução de danos
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celulares pelos radicais livres tem sido chamado de estresse oxidativo (SIES, 1993, apud
CAMPOS, 2009).

Quadro 2: Fontes endógenas e exógenas de geração de radicais livres.

Fonte: Campos, 2009.

A ocorrência de um estresse oxidativo moderado, frequentemente é acompanhada
do aumento das defesas antioxidantes enzimáticas, mas a produção de uma grande
quantidade de radicais livres pode causar danos e morte celular (ANDERSON, 1996, apud
CAMPOS, 2009).
A utilização de compostos antioxidantes encontrados na dieta ou mesmo sintéticos
é um dos mecanismos de defesa contra os radicais livres que podem ser empregados nas
indústrias de alimentos, cosméticos, bebidas e também na medicina, sendo que muitas
vezes os próprios medicamentos aumentam a geração intracelular desses radicais
(DOROSHOW, 1983; HALLIWELL et al., 1995; WEIJL et al., 1997, apud CAMPOS, 2009).

3.3 A importância dos antioxidantes na prevenção do envelhecimento cutâneo

Santos (2007) define os Antioxidantes como substâncias que, quando presentes em
pequenas concentrações comparadas com o substrato oxidável, retardam ou inibem de
forma significativa a oxidação desse substrato, são agentes responsáveis pela inibição e
redução das lesões causadas pelos radicais livres nas células.
Para Cancela (2007), uma vez que os radicais livres resultam de um processo de
oxidação, fornecer ao organismo antioxidante é a melhor forma de atenuar os efeitos desses
radicais. O principal antioxidante endógeno é a melotonina, produzida pela glândula pineal
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durante o sono. Vitaminas como a C e E também são importantes antioxidantes exógenos.
Conforme indica a Figura 8.

Figura 8: Antioxidantes

Fonte: Haplen, 2014.

Conforme Kede e Sabatovich (2004), antioxidantes são substâncias cujo uso tópico
pode proporcionar níveis farmacológicos ideais para a pele, no combate aos radicais livres.
O organismo humano sofre desgastes naturais e alterações fisiológicas que produzem
diversas condições, que podem ser interpretadas como os primeiros sinais do
envelhecimento. O envelhecimento intrínseco é o envelhecimento verdadeiro ou
cronológico, decorrente do desgaste natural do organismo causado pela idade.
Em idade avançada, ocorre uma desorganização da camada basal da epiderme, a
qual tende a se tornar uma pele seca, flácida e muito fina, com a perda das cristas
epidérmicas e com o decréscimo do tamanho do queratinócito e uma diminuição da
proliferação celular, que normalmente ocorre com muita intensidade na camada germinativa,
devido ao achatamento das papilas dérmicas (junção entre derme e epiderme). Logo,
compromete a transferência de nutrientes entre estas camadas, afetando a barreira
mecânica e as funções imunológicas da epiderme, que também diminuem a adesão da
derme com a epiderme, refletindo o aumento da susceptibilidade da pele envelhecida em
ser danificada após sofrer traumas mecânicos. Consequentemente, são percebidas as
rugas, pois a derme começa a perder fibras colágenas e elásticas, com a perda de lisina na
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fibra elastina que as tornará deformadas e menos flexíveis. Mais tarde, a renovação das
células vai ficando cada vez mais lenta (DECCACHE, 2006; PEREIRA et al., 2004; ROTTA,
2008; apud TESTON; et al. 2010).
Os melanócitos enzimaticamente ativos tendem a se atrofiar com a idade causando
manchas na pele pela redução da produção de pigmentos em certas áreas. Diminuem de 10
a 20% a cada década de exposição ao sol. Já as células de Langerhans têm seu número
reduzido em aproximadamente 40%, ocasionando uma diminuição nas reações de
hipersensibilidade. A síntese de vitamina D, que é a principal função endócrina na pele,
também é comprometida com a idade devido à exposição insuficiente ao sol ou por
deficiência desta vitamina na dieta. Ocorre mudanças na derme, mas a mais marcante delas
é a perda de aproximadamente 20% da espessura da pele, devido à redução na síntese e
secreção das fibras colágenas e elásticas, causada pela diminuição da atividade metabólica
dos fibroblastos. Há também diminuição das células de sustentação, mais colágeno é
formado tornando as fibras mais espessas e as fibras elásticas perdem parte de sua
elasticidade. É visto um decréscimo gradual da gordura depositada no tecido subcutâneo,
surgem ligações cruzadas na molécula e há maior resistência à ação da colagenase.
Consequentemente aumenta a rigidez dos tecidos e há maior dificuldade de difusão dos
nutrientes dos capilares para as células e dos metabólitos das células para os capilares, o
que ocasionaria deterioração progressiva da função celular. Além disso, ocorre decréscimo
de aproximadamente 50% do número de mastócitos, envolvidos com a imediata reação de
hipersensibilidade cutânea, diminuindo a capacidade de manifestar reações à alergênicos
conhecidos e a resposta vascular da pele envelhecida à radiação ultravioleta, irritantes
químicos e invasões microbianas (DECCACHE, 2006; GUIRRO; GUIRRO, 2004; OLIVEIRA,
2008; ROTTA; 2008, apud TESTON; et al, 2010).
Segundo Bianchi e Antunes (1998, apud Teston; et al. 2010), os antioxidantes
possuem funções muito benéficas ao organismo para proteção contra os radicais livres,
sendo sua função primária o fornecimento de elétrons no intuito de reduzir a velocidade de
iniciação e/ou propagação dos processos oxidativos, minimizando este dano às moléculas e
estruturas celulares. Impedem a formação destes agentes nocivos, principalmente pela
inibição das reações em cadeia com ferro, cobre e zinco. Também, interceptam os radicais
livres gerados pelo metabolismo celular ou por fontes exógenas, impedindo o ataque sobre
os lipídeos, os aminoácidos das proteínas, a dupla ligação dos ácidos graxos
poliinsaturados e as bases do DNA, reparando as lesões e evitando a formação de mais
lesões e perda da integridade celular. Os antioxidantes obtidos da dieta, tais como as
vitaminas C, E e A, os flavonóides e carotenóides são extremamente importantes na
intercepção dos radicais livres. Conforme a Figura 9.
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Figura 9: Principais antioxidantes.

Fonte: Campos. 2009.

Caye et al. (2011) afirmam que o antioxidante, é uma substancia que tem por
função diminuir ou retarda as reações de oxidação que são induzidas pelo radicais livres.
Para a ANVISA (2009) os antioxidantes são união treterogenio de substancia que
são originarias por vitaminas, minerais, pigmentos naturais e enzimas que dificultam o efeito
danoso dos radicais livres. Os antioxidantes naturais são moléculas presentes nos
alimentos, em pequenas quantidades, que possuem a capacidade de interromper a
formação de radicais livres. Desse modo, são capazes de reduzir a velocidade das reações
de oxidação dos compostos lipídicos presentes em determinado produto.
Segundo Caye et al. (2011), a vitamina C é um antioxidante responsável pela
resistência e a elasticidade da pele. O seu uso interfere processo do envelhecimento
cutâneo devido à diminuição da quantidade de colágeno e elastina, o não uso desta
vitamina ocasiona o envelhecimento e surgimento das rugas.
A vitamina C (ácido ascórbico) é, geralmente, consumida em grandes doses pelos
seres humanos, sendo adicionada a muitos produtos alimentares para inibir a formação de
metabólitos nitrosos carcinogênicos. A vitamina C da dieta é absorvida de forma rápida e
eficiente por um processo dependente de energia. O consumo de doses altas pode levar ao
aumento da concentração dessa vitamina nos tecidos e no plasma sanguíneo. (CAMPOS,
2009).
Os benefícios obtidos na utilização terapêutica da vitamina C em ensaios biológicos
com animais incluem o efeito protetor contra os danos causados pela exposição às
radiações e medicamentos (Amara-Mokrane et al., 1996). Os estudos epidemiólogicos
também atribuem a essa vitamina um possível papel de proteção no desenvolvimento de
tumores nos seres humanos (Lupulescu, 1993; Duthie et al., 1996). Contudo, a
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recomendação de suplementação dessa vitamina deve ser avaliada especificamente para
cada caso, pois existem muitos componentes orgânicos e inorgânicos nas células que
podem modular a atividade da vitamina C, afetando sua ação antioxidante. (apud CAMPOS,
2009).
A vitamina E é um componente dos óleos vegetais encontrada na natureza em
quatro formas diferentes a, b, g e d-tocoferol, sendo o a-tocoferol a forma antioxidante
amplamente distribuída nos tecidos e no plasma.
A vitamina E encontra-se em grande quantidade nos lipídeos, e evidências recentes
sugerem que essa vitamina impede ou minimiza os danos provocados pelos radicais livres
associados com doenças específicas, incluindo o câncer, artrite, catarata e o
envelhecimento (Morrissey et al., 1994; Heinonen et al., 1998, apud Campos, 2009). A
vitamina E tem a capacidade de impedir a propagação das reações em cadeia induzidas
pelos radicais livres nas membranas biológicas. Os danos oxidativos podem ser inibidos
pela ação antioxidante dessa vitamina, juntamente com a glutationa, a vitamina C e os
carotenóides, constituindo um dos principais mecanismos da defesa endógena do
organismo (CAMPOS, 2009).
Segundo Campos (2009), os antioxidantes a nível cosmetológico podem então
atuar por via tópica, através da incorporação em formulações aplicadas diretamente na pele,
ou através da via oral, em que há a ingestão de suplementos que vão atuar a um nível
interno

3.4 Proteção da pele contra a aceleração do envelhecimento cutâneo
O foto envelhecimento acomete a todo ser humano, porém o seu desenvolvimento
depende do tipo de coloração da pele e na sensibilidade solar, teor de melanina na
epiderme, hábitos alimentares, hábito de fumar, clima, qualidade de vida influenciam nas
alterações da pele, e o tempo de exposição solar ao longo da vida ficou claro que ocorre
uma aceleração no envelhecimento. (GUIRRO e GUIRRO, 2004).
Para Magalhães (2000) a pele por sua área extensa e função protetora do
organismo ao meio, fica muito expostas aos radicais livres sendo a defesa de antioxidante
constantemente requisitada. Desta forma, é preocupação constante da cosmetologia
prevenir e atenuar o envelhecimento cutâneo por meio da busca e dos estudos de
substâncias antioxidantes eficazes, que são oferecidas em produtos cosméticos aos
consumidores.
Os agentes antioxidantes promovem a homeostasia do organismo, defendendo o
da agressão dos radicais. Os radicais livres, para produzirem efeitos deletérios, atuam sobre
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diferentes componentes, para, de forma ou de outra, destruir a integridade celular e
condicionar desta maneira isquemia e posterior necrose, o que vai da inicio ao processo
degenerativo (GUIRRO; GUIRRO, 2004).
É uma defesa que promove neutralização contra os radicais livres, evitando o
estresse celular, e o aceleramento do processo biológico. Que podem ser prevenido ou
reduzido com os antioxidantes que são encontrados em alimentos, frutas, cosméticos. A
pele por sua área extensa e função protetora do organismo ao meio, fica muito expostas aos
radicais livres; sendo a defesa de antioxidante constantemente requisitada. Desta forma, é
preocupação constante da cosmetologia prevenir e atenuar o envelhecimento cutâneo por
meio da busca e dos estudos de substâncias antioxidantes eficazes, que são oferecidas em
produtos cosméticos aos consumidores (MAGALHÃES, 2000).
O envelhecimento é um processo individual, cada pessoa envelhece à sua maneira,
fruto da sua história e do seu projeto de vida, do meio aonde está inserida e dos seus
hábitos e costumes. Deste modo, transforma-se numa responsabilidade individual, ao longo
da vida, tomar as medidas que garantem um envelhecimento, com qualidade (RAMOS,
2001).
Segundo Piazza (2011), a qualidade do envelhecimento está ligada em particular á
qualidade de vida durante a infância, a adolescência e a fase adulta da vida. È nesse exato
período que, com diferentes posições e atitudes, se definem a qualidade do envelhecer.
Essas atitudes estão relacionadas com a alimentação, o sedentarismo, o estresse, a
obesidade e a poluição.
Apesar de o envelhecimento cutâneo constituir uma parte de todo o
processo de envelhecimento, estudos mostram que, conforme a expectativa
de vida aumenta, a população busca modalidades de intervenção que
melhorem sua aparência e revertam os sinais de envelhecimento. Por essa
razão, no futuro é aguardado um aumento expressivo de consultas aos
profissionais de Estética, nutricionistas, dermatologistas e cirurgiões
plásticos (PIAZZA, 2011, p. 78).

Steiner (2004) afirma que a prevenção é a arma mais eficaz em relação ao
envelhecimento cutâneo e o câncer de pele. O uso do filtro solar é insubstituível neste
aspecto e deve ser utilizado desde a infância. O fundamental é encontrar um ponto de
equilíbrio que permita manter-se jovem, seja em aspecto físico ou mental, com uma
aparência saudável e agradável.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca da realização pessoal e a necessidade de produzir e contribuir para o bemestar da coletividade é um dos principais objetivos do profissional da área de estética e
cosmetologia. Um esteticista motivado busca incessantemente o aprendizado e com isso a
sua qualificação para superar possíveis dificuldades que esta atividade profissional possa
oferecer. O comprometimento, a seriedade, o conhecimento técnico-científico, a ética e a
motivação são componentes básicos de que o profissional esteticista dispõe para alcançar o
sucesso. Hoje em dia sobrevive à solicitação do mercado os melhores profissionais, aqueles
que persistem e não desistem diante das dificuldades. Por essa razão, cada vez mais o
trabalho multidisciplinar e interdisciplinar tenderá a proporcionar resultados positivos aos
seus clientes.
O profissional em estética e cosmetologia deve exercer sua profissão para interagir
satisfatoriamente com diversas especialidades, da área da saúde e afins. Seu campo de
atuação é determinado por outros setores da saúde, mas sua autonomia e perspicácia são
valiosas, no que se refere ao processo de preservação da beleza para o bem-estar físico e
psíquico do cliente.
No mundo atual as pessoas buscam insistentemente novidades em tratamentos
estéticos, e cosméticos, no que diz respeito aos cuidados com a face e corpo. Um
profissional qualificado na sua área de atuação repassa aos seus clientes informações
baseada em argumentação científica, alçada no conhecimento da química, anatomia,
fisiologia, cosmetologia, e em recursos técnico-estéticos, que proporcionem tratamentos
específicos para suas necessidades.
A compreensão sobre o funcionamento químico do organismo que permite a reação
do oxigênio elemento que nos permite a vida, ainda hoje é intrigante e algumas vezes
confuso. A partir da pesquisa percebeu-se que o corpo humano é uma maquina eficaz
contra diferentes tipos de agressões existentes contra si mesmo.
Poucos sabem que já nascemos com um mecanismo que retarda as agressões feitas
pelos radicais livres, denominados antioxidantes, e esse processo ocorre de maneira
natural, desde que existam fatores externos que possam modificar esse mecanismo.
O papel fundamental de um profissional da beleza é estar sempre atento a novos
tratamentos que surge junto a novas tecnologias a favor da beleza, tudo em beneficio de
promover o melhor bem estar aos clientes. Portanto é necessário a esteticista e
cosmetólogo ter o conhecimento aprofundado sobre o assunto aqui abordado, para melhor
desenvolver seu trabalho e proporcionar as clientes melhor qualidade de vida e saúde.
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Dizemos que radicais livres são todas as moléculas produzidas pelas células,
durante o processo de combustão do oxigênio, utilizado para converter os nutrientes dos
alimentos absorvidos em energia. Os radicais livres podem danificar células sadias do nosso
corpo, entretanto, o nosso organismo possui enzimas protetoras que reparam 99% dos
danos causados pela oxidação, ou seja, nosso organismo consegue controlar o nível desses
radicais produzidos através de nosso metabolismo.
Os processos metabólicos não são a única fonte de radicais livres. Fatores externos
podem contribuir para o aumento da formação dessas moléculas. Entre esses fatores
destacam-se: poluição ambiental, Raio-X e radiação ultravioleta, Radiação Eletromagnética,
cigarro, álcool, resíduos de pesticidas, consumo exagerado de carne vermelha, frituras e
etc.
Porém, para responder o objetivo proposto neste estudo, embora, muitos trabalhos
sejam realizados para verificar os efeitos antioxidantes e seus efeitos terapêuticos no
combate contra o envelhecimento cutâneo, cabe ressaltar que os achados não descrevem
de forma satisfatória os resultados obtidos para esclarecimento do artigo como um todo,
dificultando uma conclusão coerente à pesquisa. Desta forma, este artigo confirmou a
necessidade de se redigir um estudo mais aprofundado para viabilizar a busca de mais
informações.
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