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"Determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para o sucesso.

Não importam quais sejam os obstáculos e as dificuldades. Se estamos

possuídos de uma inabalável determinação, conseguiremos. Devemos, em

qualquer situação, ser sempre humildes, recatados e despidos de orgulho."

(Dalai Lama)
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Resumo

o envelhecimento cutâneo tem grande importância na pesquisa,

influenciando muito no bem-estar psíquico do indivíduo e nos relacionamentos

sociais, na auto-estima e na qualidade de vida. Devido a isso, é dado crescente

valor à aparência e, cada vez mais as pessoas buscam a juventude da pele,

visando mantê-Ia finne, macia, com aparência saudável e homogeneamente

pigmentada. A Cosmetologia busca entender profundamente este processo,

desenvolvendo diversas fonnulações que retardam o envelhecimento cutâneo,

com ações emoliente, umectante, hidratante, tonificante, fotoprotetora e

unifonnizadora da textura da pele. Para atingir isto, os produtos cosméticos

incorporam vitaminas, oligoelementos, extratos vegetais, antioxidantes, alfa e

beta hidroxiácidos e protetores solares, dentre outros. O público está mais

exigente, esclarecido e interessado nos efeitos reais das formulações

cosméticas, e menos enganáveis pela falsa publicidade. Portanto, os

cosmetólogos estão constantemente pesquisando substâncias novas para

combater e principalmente, prevenir o envelhecimento cutâneo. Novas

formulações têm sido desenvolvidas com substâncias que possam atingir a

eficácia pretendida e que sejam seguras ao usuário.
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Summary

The cutaneous aging has great importance in the research. It largely

influences not only on the psychic well-being of the individual but also on the

social relationships, self-respect and quality of life. Due to this, increasing value

has been given to the appearance and, people are looking for the youth of the

skin, in order to keep it firm, soft, healthy and with homogeneous pigmentation.

Cosmetology tries to understand this process, developing some formulations

that delay the skin aging, with emollient, humectant, moisturizing, tonic,

photoprotective and conditioning skin actions. In order to reach that, vegetable

extracts, vitamins, antioxidants, oligoelements, sunscreens, alpha and beta

hydroxy acids, and other substances are incorporated in the cosmectic products.

Nowadays, the people are more demanding, clarified and interested in the real

effects of the cosmetic formulations, and they are not so easily-fooled.

Therefore, the cosmetic experts are often researching new substances in order

to attack and mainly to prevent the cutaneous aging, and for this new

formulations have been developed with substances which are able to reach the

intended effectiveness and that are safe.



I-INTRODUÇÃO

o envelhecimento, como um todo, é um processo onde o organismo vivo

se submete com o avançar da idade, e no qual observam-se várias

modificações que comprometem o funcionamento, a aparência e toda a

qualidade de vida do ser. Embora consideremos como pessoas 'velhas' as

pessoas idosas, é importante ter em mente que o processo de envelhecimento

ocorre em velocidades diferentes nos organismos da mesma espécie (RIEGER,

1996).

Existe um processo natural que ocorre independente de fatores externos,

e que se traduz por um decaimento das funções vitais do corpo, índice reduzido

de renovação celular, comprometimento do fluxo sangüíneo, respostas

imunológicas ineficientes e demais comprometimentos do bom funcionamento

do corpo. Estes fatores deixam o organismo mais vulnerável a diversos

patógenos invasores, ocorrendo alterações de toda estrutura celular e

molecular do corpo, inclusive mudando a trancrição genética de diversas

proteínas, enzimas, moléculas de DNA, que ficam deficientes em suas funções.

A este processo denominamos envelhecimento intrínseco (MAGALHÃES,

2000).

No envelhecimento extrínseco destacamos o fotoenvelhecimento, que é

causado pela radiação solar, apesar de outros fatores também influenciarem o

processo. Os raios ultravioleta (UV), e suas variações como UVA, UVB e UVC,

provocam danos estruturais à pele e também formam radicais livres reativos,

aos quais nossa defesa natural antioxidante vai progressivamente perdendo

sua eficácia (VIGLlOGLlA ,1997).

A Cosmetologia moderna, visando atenuar, retardar, prevenir ou

combater os sinais do envelhecimento cutâneo, procura desenvolver
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formulações multifuncionais, empregando substâncias que possuam diferentes

mecanismos de ação, obtendo um resultado final mais abrangente. Entre as

maiores preocupações dos cosmetólogos, frente a esse processo encontramos:

a manutenção da hidratação da pele, promoção da renovação celular

constante, fortalecimento das defesas antioxidantes, garantia da proteção solar

eficiente. Os extratos vegetais, oligoelementos, filtros solares, retinóides,

glutationa, citoquinas, vitaminas, AHA's (alfa-hidroxiácidos), são algumas das

substâncias estudadas quanto sua eficácia no combate ao envelhecimento, e

principalmente testadas, garantindo a segurança do consumidor, antes de

serem lançadas no mercado (PEYREFITTE et aI., 1998).

O envelhecimento cutâneo têm adquirido grande importância nas últimas

décadas, despertando muito interesse na classe científica, que procura

entendê-lo melhor, transformando-o em fonte de estudo. Observa-se que,

apesar do comprometimento das funções da pele ao longo da idade, seu

principal papel como barreira protetora do organismo frente a diversas

agressões do meio ambiente, raramente falha no decorrer dos anos; mas por

ser responsável por nossa aparência externa, abala profundamente o indivíduo,

influindo na sua autoestima, relacionamentos afetivos, capacidade profissional,

convívio social, enfim, toda a sua qualidade de vida (MAGALHÃES, 2000).
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/I-OBJETIVOS

o objetivo geral desse estudo consistiu em um amplo levantamento

bibliográfico sobre o tema envelhecimento, focando o "Envelhecimento

cutâneo". Estudamos as substâncias ativas empregadas pela Cosmetologia

moderna nos diversos tratamentos que buscam melhorias da aparência da pele.

Dentre os objetivos específicos, temos:

Estudo sobre as alterações anátomo-fisiológicas e histológicas

sobre o envelhecimento do organismo, principalmente o cutâneo;

Avaliação sobre os fatores influentes no envelhecimento

intrínseco e o extrínseco (actínico);

Discussão sobre as substâncias ativas de uso oral utilizadas no

envelhecimento cutâneo;

Discussão sobre a eficácia de substâncias químicas de utilização

cosmética empregadas no envelhecimento cutâneo;

Indicação de novas tendências de matérias-primas de ação

Antienvelhecimento cutâneo
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/li-REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

1-Considerações preliminares

Sabemos que, de fonna geral, todos nós nascemos, crescemos,

envelhecemos e morremos. O envelhecimento faz parte de um ciclo vital ao

qual, todos nós estamos sujeitos e mais do qúe isso, condenados. O processo

de envelhecimento adquiriu um aspecto pejorativo em nossa sociedade, e este

tornou-se um grande desafio da Cosmetologia, pois é impossível viver muito e

não envelhecer. Porém, o homem quer vida longa sem se tomar velho. No

contexto, o envelhecimento cutâneo tem um "peso social" pois influi na

aparência da pele e cabelos, alterando o brilho, textura, elasticidade e cor;

afetando a autoestima e até interferindo no convívio do indivíduo com toda a

sociedade (ROBERT, 1994; MAGALHÃES, 2000).

As pessoas de mesma espécie envelhecem em velocidades diferentes, e

também apresentam doenças características do processo de envelhecimento

em idades diferentes. O que realmente importa não é quantificar os anos do

nascimento à morte, e sim a qualidade de vida ao-qual o indivíduo se sujeitou.

Se atualmente, a média cronológica é maior que antigamente, representa, na

verdade, um acréscimo não apenas em anos, mas de qualidade de vida

(JUNIOR, 1997).

Podemos definir envelhecimento como: perda progressiva e irreversível

da capacidade de adaptação do organismo às condições mutáveis do meio

ambiente. Não se aplica apenas aos movimentos de todos os dias, mas

também à capacidade mental de efetuar as tarefas cotidianas (ROBERT, 1994).
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Antigamente, a pirâmide que representava uma determinada população

era larga na base e estreita no topo, mostrando a importância da classe jovem

na população, frente a um número reduzido de velhos. Hoje em dia,

especialmente nos países de primeiro mundo, a pirâmide apresenta a forma em

feixe de feno, mais larga no meio e no topo. Nos países de terceiro mundo, a

situação não é muito diferente, pois nota-se que a faixa da população

correspondente às pessoas que ultrapassaram os 60 anos de idade cresce

mais depressa que as demais (ROBERT, 1994).

A proporção das pessoas idosas é maior em relação ao passado, e é

predominantemente composta por indivíduos do sexo feminino. A composição

etária da nossa sociedade sofreu uma mudança rápida, que ainda deverá

alterar-se, considerando-se as previsões para o começo desse novo milênio

(ROBERT, 1994; RUSSELL, 2000).

Todo esse quadro de faixas etárias da sociedade alterou, e vem

modificando o cenário social de todo o mundo. As deficiências físicas nas

pessoas idosas (devido seus movimentos mais lentos e mais difíceis,

decréscimo da visão e audição), a alimentação, o vestuário, os medicamentos;

enfim, as atividades industriais e comerciais devem fazer repensar a estratégia

mercadológica, tendo como base esta variação das sociedades, de acordo com

as proporções das faixas etárias vigentes e suas necessidades de consumo

(ROBERT, 1994; RUSSELL, 2000).

o instinto de assegurar prioritariamente a sobrevivência de indivíduos

mais jovens, vigorosos, junta-se a certos princípios do Darwinismo, favorecendo

os indivíduos que estão aptos à reprodução. Mas fica uma questão polêmica:

qual o valor seletivo do envelhecimento, uma vez que os jovens de hoje serão

os velhos de amanhã? A resposta mais razoável é admitir que a seleção age,

sobretudo, sobre os mecanismos do desenvolvimento, portanto, até cerca de 30
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anos de idade no homem. A qualidade dos mecanismos de defesa

desenvolvidos para assegurar o melhor possível dessa primeira parte da

existência, pode interferir na segunda fase, isto é, no envelhecimento após a

fase de reprodução (ROBERT, 1994).

Muitas vezes, confunde-se seletividade das leis do Darwinismo com o

declínio natural das funções vitais observadas no processo de envelhecimento,

onde ocorre: alteração da velocidade do influxo nervoso; menor resposta

imunológica quando comparada ao restante da população; diminuição do

oxigênio absorvido (metabolismo vital), da capacidade máxima de

armazenamento de ar nos pulmões (capacidade vital) e da velocidade da

circulação sangüínea; ocorre perda da elasticidade cutânea; decaimento do teor

de água no organismo; declínio das funções digestivas e a estrutura óssea

corporal fica afetada, entre outras alterações observadas. Em alguma geração

pode ocorrer certo retardo no envelhecimento de certas funções fisiológicas.

Embora não existam pesquisas conclusivas, parece que a velocidade de

declínio da atividade dos tecidos elásticos é menor atualmente que séculos

atrás. Se assim for, é possível que nossas condições de vida evoluíram muito

nos tempos atuais em relação ao passado e trabalhos científicos estão sendo

feitosafim de comprovar esta suposição (ROBERT, 1994).

As atividades profissionais interferem no processo de envelhecimento,

principalmente no envelhecimento do sistema nervoso autonômo. Podemos

concluir que os mais afortunados são os professores e outros intelectuais,

seguidos por alguns profissionais liberais, deixando muito atrás os operários

não qualificados; porém, até certo limite as condições socioprofissionais

influenciam no envelhecimento. O envelhecimento é um processo complexo, e

depende de vários fatores, aos quais também os intelectuais estão sujeitos

(ROBERT, 1994; SCHMIDT et aI., 1996).
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Neste contexto socioprofissional vários grupos foram estudados, entre

eles um grupo de religiosas enclausuradas, que possuíam uma vida regular e

pouca, ou quase nenhuma, exposição ao sol. Concluiu-se que ocorreu um

declínio natural da quantidade de elastina da pele com o passar dos anos,

porém em menor proporção ao observado em outras partes do organismo,

como no sistema vascular e respiratório (ROBERT, 1994).

Neste grupo das religiosas a resistência mecânica do tecido conjuntivo,

que dependia da densidade da trama de fibra de colágeno, bem como da

qualidade e quantidade dos constituintes que podem reter água (proteoglicanos

e ácido hialurônico), não variou de forma sistemática com a idade (ROBERT,

1994).

A respeito do envelhecimento de homens e mulheres outras

considerações foram feitas por diversos autores. Nos homens, a perda de

elasticidade cutânea é mais lenta do que nas mulheres; nos indivíduos que

trabalham perto de fornos de fusão, entretanto, a diminuição da elasticidade

vivida por décadas é maior que nos homens não expostos a essa radiação

infravermelha e a resistência à pressão, isto é, a firmeza dos tecidos, diminui

com a idade um pouco mais depressa nos homens que nas mulheres. Essas

diferenças entre os sexos confirmam que a variação de elasticidade e a firmeza

do tecido no envelhecimento cutâneo obedecem a dois parâmetros diferentes

(ROBERT,1994).

É importante salientar a maior influência do estresse psicológico no

envelhecimento cutâneo em relação ao físico. Fatores psíquicos, hormonais e

nutricionais são tãó importantes quantos os físicos, assim o sistema

neurovegetativo exerce influência ao nível cutâneo, afetando o fornecimento de

oxigênio e igualmente sobre a atividade biossintética das catecolaminas e

outros mediadores. Portanto, a eficácia da atividade dos fibroblastos em
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renovar os constituintes das fibr.as cutâneas e de manter sua estrutura e

composição original, é variável. Pode acontecer que o estresse psicológico e

profissional induz ao aumento da produção de enzimas proteolíticas

(colagenase e elastase), ocorrendo maior degradação da trama fibrosa cutânea

e/ou diminuição no ritmo de renovação celular (ROBERT, 1994).

2-Alterações específicas dos sistemas do organismo no

envelhecimento

Sabemos que as funções biológicas do nosso organismo não ocorrem

isoladamente.. Uma alteração em um dos sistemas do organismo pode afetar

com grande intensidade outros, que em conjunto, proporcionam o bem estar

pleno do ser. A digestão, motilidade, vascularização, e outras funções orgânicas

possuem um papel específico no nosso corpo, porém apresentam certa

variabilidade e integração entre si e com o restante de nossos órgãos. As

influências exteriores afetam todas essas funções que por conseqüência,

alteram o processo de envelhecimento (ROBERT, 1994).

Não só o sistema neurovegetativo (sistema nervoso autônomo) interfere

no processo de envelhecimento, como em todo o organismo evidenciam-se

sistemas de integração entre o meio exterior e as nossas células (ROBERT,

1994).

Papel importante é atribuído aos hormônios, secretados pelas glândulas

endócrinas e que têm seu mecanismo regulado por um sistema de feedback

sobre uma glândula central: a hipófise. Tudo começa através de estímulos

lançados do hipotálamo para a hipófise, que estimulará as glândulas

endócrinas, que irão depois, à distância, agir sobre as células-alvo.(ROBERT,

1994; SCHIMIDT et aI., 1996)
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Existe uma estreita relação entre os sintomas do climatério e um

decréscimo na elasticidade e firmeza da pele. Este problema foi atribuído ao

declínio da função hormonal, mas a interferência dos hormônios nesse caso

não foi claramente definida. Atualmente, sabe-se que a aplicação tópica de

estradiol e estriol, mesmo em baixas concentrações, aumenta os níveis de

colágeno tipo 111, e pode ser considerado como um tratamento preventivo ao

aparecimento das rugas na pele, apesar de aumentar levemente a sua

desidratação (SCHIMIDT et aI., 1996).

Os hormônios também, especialmente nas mulheres durante a

menopausa, afetam o declínio do sistema ósseo. Mas também nos homens,

observa-se desgaste crescente da estrutura óssea com diminuição de eficácia

de sua renovação, acompanhando o envelhecimento, embora de forma mais

lenta que nas mulheres (ROBERT, 1994; SCHIMIDT et aI., 1996).

A artrose, uma doença muito comum nos idosos, muitas vezes

acompanhada de processo inflamatório e dor, é caracterizada pelo

enfraquecimento dos ossos, geralmente ao nível das articulações. Outra

doença do sistema ósseo que ócorre nas pessoas idosas é a osteoporose,

onde ocorre desgaste dos ossos sem uma eficiente regeneração, podendo

manifestar-se na menopausa e caracteriza-se por compressões vertebrais e

fraturas no pulso. Outro tipo de osteoporose ocorre após aos 70 anos,

novamente afetando mais o sexo feminino, e manifesta-se sobretudo, por

fraturas no colo do fêmur (ROBERT, 1994).

Para se entender o desgaste da cartilagem com o tempo, devemos

considerar que trata-se de um tecido não irrigado, formado por células bastante

frágeis, denominadas condrócitos, alimentados por difusão através de um vaso

capilar que percorra um osso vizinho. São célulqs de difícil cultivo in vitro e que

se desgastam rapidamente, diferenciando-se em fibroblastos. Após a completa
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diferenciação celular do indivíduo, a renovação dos condrócitos, a fim de

manter intato o tecido cartilaginoso, vai se tomando mais precária, enquanto

que os choques mecânicos continuam a ocorrer durante toda sua vida. O

desgaste celular faz-se sentir relativamente cedo, sobretudo nas articulações

fortemente expostas a repetidos traumatismos. A renovação deficitária dos

condrócitos e o aumento do atrito nas articulações desencadeiam um processo

inflamatório (ROBERT, 1994).

Não existe atualmente, nenhum medicamento capaz de reprogramar os

condrócitos. O tratamento terapêutico empregado age na inflamação elou

analgesiando a dor e envolve o ácido acetil salicílico (AAS), antiinflamatórios

corticóides e não esteróides. Muitas pesquisas deverão ser realizadas com o

objetivo de elevar o arsenal medicamentoso para as doenças do sistema ósseo

em pessoas da terceira idade, pois a deficiência motora é a fonte mais forte de

dependência das pessoas idosas e o benefício moral de tal medicação, se

eficaz, será de grande valia (ROBERT, 1994).

O ambiente gera um complexo mecanismo de transmissão que comporta

as mensagens (hormônios, citoquinas e fatores de crescimento) até seu

receptor nas células. Essas substâncias são, freqüentemente, proteínas

transmembranárias fixadas na membrana celular, com uma parte extracelular

capaz de reconhecer a mensagem e outra intracelular implicada na transmissão

da mensagem para o interior da célula. O processo de transmissão ocorre pelo

acoplamento do receptor, ao nível da sua parte intracelular, com proteínas que

podem elevar ou diminuir a taxa dos "segundos mensageiros", o AMP cíclico e

o GMP cíclico, bem como inosol-fosfatos e seus metabólitos (inosol trifosfato

IP3, e diacilglicerol, DAG). Estes segundos mensageiros interferem, por seu

turno, sobre a concentração de cálcio livre intracelular que aumenta

rapidamente pelo mecanismo que favorece a entrada de cálcio na célula e dos

sítios de armazenagem intracelular. Proteínas especializadas captarão,
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posteriormente, o cálcio livre intracelular; e através destes mecanismos se

mantém constante a concentração do cálcio (ROBERT, 1994; RICCIARELLI et

aI., 1999).

o mecanismo do cálcio é de fundamental importância ao envelhecimento

do sistema cardiovascular. Este, embora em menor proporção, também é

afetado com o envelhecimento. Este sistema é responsável por uma função

elementar essencial ao organismo, que consiste em transportar os nutrientes

absorvidos pelo estômago e intestino, bem como o oxigênio do ar, e fazê-los

chegar aos tecidos, separando-os dos metabólitos excretados, do gás

carbônico (COz) e assegurando assim, a constância do meio interior do

organismo (ROBERT, 1994).

Sabe-se que o teor de cálcio e de colesterol aumenta regularmente com

a idade, em toda extensão do vaso sangüíneo e notam-se fatores de risco que

conduzem ao ateroma e arteriosclerose, doenças do sistema cardiovascular

que afetam cada vez mais as pessoas de terceira idade nos países

industrializados. Com o envelhecimento, o cálcio provoca uma calcificação e

rigidez dos vasos sangüíneos que podem se tornar "duros como pedra",

originando a arteriosclerose. A formação de depósitos adiposos estreitam a

abertura dos vasos: são as placas de ateroma, mais comum em pessoas idosas

(ROBERT, 1994).

A concentração de cálcio no sangue não é quantificável quando

nascemos, mas esse teor sobe para 6% a 8% do peso das fibras após os 60

anos; o formato das cadeias peptídicas de elastina forma sítios de fixação

perfeitamente adaptados ao tamanho e geometria dos átomos de cálcio

(ROBERT, 1994).



12

No mecanismo do cálcio podemos constatar o efeito imediato dos

peptídeos sobre a célula, provocando um aumento de cálcio livre no interior

desta, fazendo sair o excedente e trazendo proteínas capazes de fixá-los

(ROBERT, 1994).

o processo de fixação da elastina, que inicialmente foi considerada inerte

pode ser explicado através da fibronectina, que se ancora na superfície celular

através de seus receptores, as integrinas, e auxilia em seguida a fixação das

células na matriz extracelular (MEC), posteriormente comentada neste trabalho.

A interação elastina-célula é um fenômeno indutível, isto é, necessita de um

tempo desde o contato até a junção (ROBERT, 1994).

Estudos realizados na população jovem permitiu concluir que os

depósitos lipídicos encontrados no sistema cárdio-vascular podem ser

atribuídos a fatores extrínsecos como: alimentação, tabaco e sedentarismo,

dentre outros (ROBERT, 1994).

As fibras elásticas apresentam um sítio de fixação de elevada afinidade

com o cálcio que se eleva com a concentração de colesterol. Apresentam uma

fragmentação com a idade, devido a ação das elastases secretadas por células

musculares lisas, por plaquetas e até pelos monócitos. A abertura dos canais

de cálcio se deve a um reconhecimento dos produtos de degradação das fibras

elásticas pelo receptor membranário e foi observada até uma resposta de

anticorpos antielastina no sangue humano. Ou seja, quando a degradação das

fibras elásticas é maior, devido a ação das elastases, que no organismo podem

ser de vários tipos, os receptores membranários percebem esse ataque e

favorecem a entrada de cálcio no interior da célula (ROBERT, 1994).

Não só as modificações nos vasos sanguíneos afetam o sistema

cardiovascular, mas também no coração ocorrem alterações estruturais e de
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atividade com o decorrer da idade. Nota-se um enfraquecimento devido a vários

fatores concomitantes, como: perda de elementos contráteis, aumento relativo

do tecido conjuntivo intramuscular (fibrose) e a multiplicação dos problemas do

rítmo cardíaco. Temos também que uma sobrecarga de trabalho do coração é

fator importante no desencadeamento da insuficiência cardíaca na terceira

idade (ROBERT, 1994).

o colágeno das fibras musculares que revestem o músculo cardíaco

deforma-se e fica mais enfraquecido no coração envelhecido. Daí resulta a

perda progressiva de força de contração muscular e, sobretudo, da sua

capacidade de adaptação a um esforço suplementar. Este enfraquecimento é

acompanhado por uma alteração da nutrição do órgão devido, principalmente, a

dois fatores: arteriosclerose das artérias coronárias e alteração estrutural das

mitocôndrias fornecedoras de energia. Palpitações, relaxamentos e

bloqueamentos da condução da excitação elétrica, que podem ocasionar

síncopes, são frequentes (ROBERT, 1994).

A hipertensão em pessoas idosas é um problema desfavorável e que

deve ser tratado, pois aumenta o consumo de oxigênio e energia nas pessoas

da terceira idade, sendo que a respiração e a metabolização também não é

eficaz e apresenta problemas gradativos (ROBERT, 1994).

o sistema imunológico é um dos mais importantes sistemas de

integração do organismo, onde a capacidade do próprio corpo de reconhecer

um invasor depende dele. É complexo e compreende diversos tipos de células,

linfócitos e monócitos macrófagos providos de receptores e marcadores da sua

especifidade. Mais do que qualquer outro sistema, o declínio da função do

sistema imunológico está intimamente ligado ao processo de envelhecimento

(ROBERT, 1994).
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Entre as grandes funções do organismo, a respiratória é,

incontestavelmente, a que declina mais rapidamente com a idade. Os álveolos

pulmonares são constituídos por fibras de colágeno, que conferem solidez e

resistência e fibras elásticas responsáveis pela elasticidade do tecido pulmonar.

Mas, como sabemos, as fibras elásticas se alteram com a idade e perdem,

progressivamente, sua elasticidade (ROBERT, 1994).

o ataque às fibras elásticas por elastases também ocorre quando os

glóbulos brancos encontram uma bactéria, pois ocorre a produção de elastases

que atacam a parede da mesma, porém também são produzidos peptídeos de

elastina, que ativam seu receptor a produzir mais elastases e radicais livres. Os

radicais livres também atacam a trama fibrosa alveolar. O excesso dessa

atividade degrada as fibras elásticas e pode gerar o enfisema (ROBERT, 1994).

A qualidade de vida sobrepõe-se às considerações por vezes demasiado

rigorosas e nem sempre fundadas da experiência. Os clínicos gerais dos

nossos dias devem adaptar a atitude terapêutica as particulariedades

fisiológicas do paciente em função da sua idade (ROBERT, 1994).

Foi observado que o processo de envelhecimento afetava

preferencialmente órgãos menos irrigados, em especial tecidos ricos em matriz

extracelular que diferenciam-se dos outros tecidos de órgãos parenquimatosos

através da riqueza em estruturas fibrosas extracelulares. Observa-se um

declínio da função com o aumento da idade e outras funções vitais ficam

comprometidas, pois ocorre comprometimento da MEC e esta é encarregada de

produzir quatro tipos de macromoléculas: colágeno, elastina, proteoglicano e

glicoproteína de estrutura, segundo uma programação que se desenvolve no

decurso da embriogênese e que prossegue durante a maturação e o

envelhecimento e que participam de vários sistemas fundamentais do

organismo (ROBERT, 1994; HAYFLlCK, 1968).
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o envelhecimento cerebral, ou seja do sistema nervoso central, declina

mais lentamente que as outras funções do organismo, mas os casos de

demência senil têm-se multiplicado ultimamente. Observa-se um rápido declínio

da memória de curto prazo e das reações associativas, enquanto a memória de

longo prazo se mantém quase inalterada. Esse processo resulta de vários

fatores, como: inatividade, estresse, declínio dos órgãos de sentido e fatores

ambientais, dentre outros (ROBERT, 1994)

Algumas doenças são comuns no processo de envelhecimento do

cérebro, como a doença de Alzheimer e os acidentes vasculares cerebrais.

Alguns sintomas dessas doenças são delírios de ciúmes, perda de memória,

confabulação, alucinações auditivas, entre outras, devido a uma redução do

débito sangüíneo, má formação dos neurônios atribuídos de depósito da placa

senil. (ROBERT, 1994).

3-Teorias do envelhecimento

Existem na literatura, diferentes classificações, divisões a respeito do

processo de envelhecimento e também inúmeras teorias criadas tentando

explicar a origem deste processo, porém, independentemente da nomenclatura

usada pelo autor, todas elas abordam pontos em comum que devem causar e

acelerar os danos decorrentes do avanço da idade. Infelizmente, a busca da

compreensão do processo de envelhecimento não gerou uma única teoria

aceita universalmente, mas todas buscam explicar o processo de

envelhecimento, baseadas em causas ou incertezas, que não devem ser vistas

isoladamente, pois hoje se entende que todas contribuem para o decaimento

das funções do orgânicas com o decorrer da idade (ROBERT, 1994; RIEGER,

1996; MATHEUS, 2002).
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As teorias mais conhecidas, que visam explicar o envelhecimento são

citadas a seguir.

3.1-Mutação somática

Alteração do genoma, provocando o envelhecimento. Esta teoria afirma

que quanto mais velho o organismo, mais propenso está a mutações. A

instabilidade da estrutura genética dá origem a anomalias celulares que

prejudicam a função celular, comprometendo funções metabólicas e/ou

imunológicas (RIEGER, 1996; MAGALHÃES, 2000).

Essa é a principal teoria determinista e adquiriu mais força após estudos

recentes que mostraram claramente que cada vez que ocorre uma divisão

celular, o genoma sofre alterações. Algumas substâncias químicas podem

alterar o DNA, influenciando sobre a longevidade. Outras alterações desse nível

como as síndromes de Down e Werner, influem no processo de envelhecimento

(ROBERT, 1994).

3.2-Catástrofe de erros

Esta teoria está relacionada aos erros de duplicação do DNA, que nem

sempre são plenamente reparados (RIEGER, 1996).

Podemos resumir o processo de replicação do DNA da seguinte forma: a

informação codificada no DNA é transferida para oRNA (RNAm, RNAt, RNAr),

que a leva aos ribossomos, responsáveis pela síntese de proteínas. Mas, nas

células envelhecidas, podem ocorrer erros na sequência de inserção dos

aminoácidos que formam os peptídeos na síntese ribossômica, que afetam a

função da proteína sintetisada e com seu acúmulo podem levar à morte celular;

ou seja, à "catástrofe" anunciada pela teoria (ROBERT, 1994).
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o sistema de tradução composto por ribossomos-mensageiros-RNAt é

teoricamente reprodutível na sua função para codificação do DNA teórica.

Fatores cinéticos (como a velocidade das reações envolvidas) elou metabólicos

(como a concentração dos reagentes) desempenham um papel determinante,

cujo limite a cada dia é mais estreito com o avanço da idade (ROBERT, 1994).

Foi associada a esta teoria recentemente o déficit telomérico na pele

naturamente envelhecida. (RIEGER, 1999; AMERICAN FEDERATION FOR

AGING RESEARCH, 2002).

A duplicação do DNA na célula resulta na perda de alguns nucleotídeos

das extremidades dos cromossomos. Após várias duplicações, temos a

chamada perda de telômeros e essa perda contínua durante a duplicação é

contrabalançada por uma enzima incomum, a telomerase. O comprimento do

telômero marca tanto a idade das células somáticas in vivo, como as influências

sobre a proliferação de células in vitro (RIEGER, 1999).

A perda e o encurtamento dos telômeros da estrutura cromossômica,

com o decorrer da idade, foi notada recentemente através de estudos com

linfócitos circulantes em um grupo de pessoas entre O e 107 anos, sendo o

processo acelerado em indivíduos que apresentam trissomia no cromossomo

21, pois o telômero em pessoas idosas tem o mesmo comprimento que o

observado nos cromossomos de indivíduos mongolóides com cerca de 45 anos

de idade. Associa-se o comprimento dos telômeros e a capacidade de divisão

das células somáticas humanas, com a atividade da enzima telomerase e com

a tensão sofrida pela estrutura no processo de divisão celular, sendo

considerado um bom indicador biológico do processo de envelhecimento

(ROBERT, 1994; ALLSOPP et aI., 1992).
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o reabastecimento de telômeros perdidos pela telomerase não é

suficiente para determinar o evidente desequilíbrio do sistema de perda e

síntese de telômeros, pois ocorre um mau funcionamento dos fibroblastos da

pele devido a desestabilização do DNA, decorrente da perda de telômeros

(ALLSOPP et ai., 1992).

Como resultado da senescência, os fibroblastos não reagem

adequadamente presumindo-se que não consigam participar dos processos

necessários de reparo (RIEGER, 1996).

Figura 1 - Telômeros visualisados através da fluorescência, MOYSIS R.,

Pourla Science, Outubro, 1991 (ROBERT,1994).
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Figura 2 - Representação esquemática de um cromossomo e seu

telômero (ROBERT, 1994)

3.3-Envelhecimento programado

Envolve o relógio genético definido degenerando as células. Alguns

autores chamam de teoria do desgaste e relatam que o organismo consome-se

progressivamente. envelhecendo e morrendo (RIEGER. 1996; MAGALHÃES.

2000).

3.4-Resposta auto-imune

Refere-se ao ataque dos tecidos normais pelos linfócitos (RIEGER,

1996).

3.5-Acúmulo de metab6litos tóxicos

Atribui-se ao envelhecimento a eliminação incompleta de excreções

(metabólitos tóxicos) (RIEGER. 1996).
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3.6-Teoria da ligação cruzada

A molécula de DNA, proteínas, enzimas e outras, com a idade, realizam

ligações cruzadas com outras moléculas, diminuindo sua mobilidade e

elasticidade. Além disso, seus produtos de síntese podem ser defeituosos e

com difícil reparação por proteases (RIEGER, 1999; AMERICAN FEDERATION

FOR AGING RESEARCH, 2002).

3.7-Formação de radicais livres

Os radicais livres são cada vez mais reconhecidos como uma das

principais causas do envelhecimento e de doenças degenerativas associadas a

idade. São conhecidos desde 1929 e, em 1950 suspeitou-se que ocorriam em

organismos vivos. Em 1954 foram identificados em leveduras e somente dez

anos depois foram encontrados no soro humano (JUNIOR, 1997).

Em paralelo a sua formação endógena, não há dúvidas que todo o

organismo, sujeita-se, ao longo da vida, a uma série de condições externas,

como as radiações actínicas, que interferem na quantidade de radicais livres, e

influenciam no processo de envelhecimento. Como fontes endógenas, para sua

formação, temos as reações de oxidação realizadas pelas mitocôndrias através

da fosforilação oxidativa que resulta em energia celular; processo de fagocitose

realizado por neutrófilos polimorfonucleares; reações oxidativas de enzimas

como catalase, superóxido dismutase (SOO) e glutationa peroxidase; produção

de ácido úrico e o metabolismo do ácido araquidônico das membranas

celulares. Como fontes exógenas temos a radiação solar, pesticidas, poluição

ambiental, fumaça de tabaco, certos medicamentos anti-tumorais, dentre

outros. Mas sua principal produção foi observada nos processos de obtenção
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de energia celular e devido a radiação solar (MURAD, 1995; GARCIA, 1996;

MAGALHÃES, 2000; CADENAS et aI., 2000; SCOTTI et aI. 2002).

Os radicais livres são moléculas, ou fragmentos, que possuem um

elétron desemparelhado na sua órbita mais externa, tornando-os muito instáveis

e reativos. Esse elétron é a causa da sua reatividade, pois através de reações

químicas, tende a formar um par de elétrons na sua última órbita, danificando

outras espécies menos reativas do organismo, e tornando-se, por razões

quânticas, estável. Deste fato veio a hipótese que uma das causas do processo

de envelhecimento se deve as reações provocadas pelos radicais livres, e uma

ineficiência crescente de nossas defesas naturais antioxidantes. Com o passar

da idade, aumenta também a concentração de radicais livres, que deveriam ser

neutralizados por substâncias, como vitaminas antioxidantes (C e E) e

oligoelementos, como selênio e zinco. Ao contrário do que se observa no

começo da vida, a dieta alimentar deixa de ser um fator limitante de substratos

para a produção de enzimas antioxidantes, como a glutationa peroxidase, por

exemplo (MURAD, 1995; ESTEVE, 1996; GARCIA, 1996; OKIGAMI, 2001b).
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Figura 3 - Esquema da formação dos radicais livres (MEOICINA

ORTOMOLECULAR, 2001).

Legenda:

SOO- Superóxido dismutase

GSH- Glutationa

H20 2- Peróxido de hidrogênio

Cerca de 1% do oxigênio absorvido pelo organismo sofre mudanças e

transforma-se em Espécies Reativas de Oxigênio (ROS), que são moléculas

muito reativas: (PUGLlESE, 1996)

Oxigênio + 1 elétron= Superáxido (O~)

Superóxido + 1 elétron= Peróxido de hidrogênio ou água oxigenada

(H202)

Peróxido de hidrogênio + 1 elétron= Radical hidroxila (OH-)
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Radical hidroxila + 1 elétron + hidrogênio= água

o superóxido é pouco reativo e de vida curta, sua importância reside no

fato de iniciar a cascata das ROS; originando o peróxido de hidrogênio, que não

é um radical livre mas atravessa membranas celulares e origina o radical

hidroxila, extremamente reativo (OLIVEIRA, 2002; SCOTII et aI., 2002).

Outra molécula ROS é conhecida como oxigênio singlet. O oxigênio no

seu estado inicial, encontrado na natureza, é pouco reativo, não interferindo na

estrutura de moléculas adjacentes; porém se o 02 é irradiado com raios

ultravioleta absorve a energia, alterando o sentido do spin na molécula e

transformando-se no oxigênio singlete, muito reativo. A pele, órgão exposto

freqüentemente a esta radiação, sofre diversos ataques desta molécula que são

produzidos (PUGLlESE, 1996; OLIVEIRA, 2002)

Entre as Espécies Reativas de Oxigênio nem todas chamadas de ROS

são radicais livres (PUGLlESE, 1996).

Ao contrário do que se descreve, os radicais livres não são nocivos, nem

são moléculas que devem ser combatidas. Sua eliminação total do organismo é

incompatível com a vida, pois durante o processo de respiração aeroróbio ou

anaeróbio, ocorre acúmulo de cátions de hidrogênio, que podem levar à

acidose. Para evitar a morte celular se faz necessário controlar esta acidose

dentro de um período curto de tempo e manter pequena a concentração de

cátions, portanto são necessários receptadores de cátions, que na aerobiose é

papel do oxigênio (MURAD, 1995; CADENAS et aI., 2000; OKIGAMI, 2001b;

OLIVEIRA, 2002).

Os radicais livres são necessários à saúde e graças aos bilhões de

mutações que provocam, o homem, ser aeróbio e grandemente redutor, se
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tornou um animal superior. Porém se torna necessário um controle orgânico dos

radicais livres, evitando sua produção excessiva frente às nossas defesas

naturais antioxidantes. Quando uma espécie radicalar captura um elétron de

outra molécula, esta se torna um novo radical livre, gerando uma reação em

cadeia que necessita ser controlada, esta situação é chamada de Estresse

oxidativo, e existem centenas, ou até milhares de motivos que nos colocam em

situações de estresse, mas nossas defesas naturais antioxidantes são bastante

eficientes e dinâmicas, dependendo unicamente de um substrato e somente

falhando com a idade (MURAD, 1995; CADENAS et aI., 2000; OKIGAMI,

2001 b; OLIVEIRA, 2002).

o estresse oxidativo ocorre quando o sistema de defesas antioxidantes

das células é insuficiente, e pode ser corrigido parcial ou totalmente por

substâncias ativas específicas utilizadas em produtos cosméticos, que ajudam a

eliminar as conseqüências dos danos causados ou impedem que o sistema

chegue ao nível de estresse. As lesões causadas no nosso organismo nessas

circunstâncias, como exposição a radiação solar, ingestão de poluentes, álcool,

tabagismo e outras fontes exógenas pró-oxidativas, só podem ser observadas a

longo prazo (CADENAS et aI., 2000; OKIGAMI, 2001b).

De acordo com a figura 3, ao nível celular o peróxido de hidrogênio,

conhecida como água oxigenada, reage com metais como o ferro e origina o

radical livre mais reativo e lesivo: o radical hidroxila, para o qual o organismo

não possui defesas; apenas indiretamente observamos um efeito antioxidante

em moléculas que competem com o ferro nessa reação e impedem a formação

de OH.. Estes radicais juntamente com outras moléculas reativas, como os

superóxidos, peroxidam os ácidos graxos poliinsaturados das membranas

fosfolipídicas formando peróxidos citotóxicos, também reativos e danosos, e

temos então a peroxidação lipídica, tido como um bom indicador da atividade
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radicalar (CRAWFORD et aI., 1998; CATÁLOGO DA 10NQuíMICA, 2000;

OKIGAMI, 2001 b).

Os radicais livres atuam também na inibição da atividade de certas

enzimas como as responsáveis pela glicosilação enzimática. Neste caso, entre

outros fenômenos, ocorrerá um aumento no teor de glicose, o que favorece

reações não enzimáticas de glicosilação, ou seja, reações da glicose com as

proteínas (principalmente, com o colágeno) em sítios aleatórios. Além disso, os

raios UVA geram radicais que atuam nas metalonoproteinases I, 11, e 111, que

alteram a síntese de colágeno na derme (CRAWFORD et aI., 1998;

CATÁLOGO DA 10NQuíMICA, 2000; OKIGAMI, 2001b).

As regiões glicolisadas de duas fibras de colágeno vizinhas ligam-se

entre si formando um composto furanil-furanil-imidazol, que resulta em um

produto de MaiJIard. Estas ligações irreversíveis originam um tecido de suporte

que progressivamente perde suas propriedades de elasticidade, explicando sua

perda de atividade. Os produtos terminais de glicosilação, especialmente ao

nível do colágeno, reduzem a elasticidade das artérias, do coração e do tecido

cutâneo. Este processo faz parte do processo de envelhecimento intrínseco

(CATÁLOGO DA 10NQuíMICA, 2000).

Vários tipos de reações podem originar os radicais livres, como homólise,

pirólise e fotólise, provocando um ataque ao núcleo do DNA mitocondrial e

mutações desfavoráveis aos ácidos nucleicos, sendo apontado como a primeira

causa do envelhecimento das células mitóticas, além da destruição, de forma

geral, nas estruturas e funções celulares (ROBERT, 1994; ESTEVE, 1996;

GARCIA, 1996).

As mitocôndrias são os alvos preferenciais das reações radicalares e, ao

longo do processo se observa a energia das células se esgotar e as reações de
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reparação e renovação ficam cada vez menos acessíveis. Também ocorre o

ataque em várias membranas biológicas, nos lipídios, protídeos e glicídios, em

ácidos graxos insaturados, em cadeias proteicas através da reação com

tripsina, histidina e tirosina, podendo alterar as funções celulares, modificar

seus produtos de síntese ou ainda gerar mutações genéticas (ROBERT, 1994;

MAGALHÃES, 2000).

Vários fatores estão relacionados a uma crescente ineficácia antioxidante

do organismo, tais como o decréscimo de enzimas e substâncias de baixo peso

molecular após exposição aos raios UV e a redução nos níveis de vitamina A e

E, dentre outras. A produção radicalar, assim como certas disfunções anti

radicalares, pode estar envolvida na gênese das patologias ligadas a idade,

como doenças cardiovasculares e pulmonares, osteoartrose e também facilita

manifestações carcinogênicas, aterogênicas, enfermidades autoimunizantes, e

intensifica lesões solares crônicas. Portanto, conclui-se que independentemente

dessa teoria ser totalmente aceita, deve-se aceitar que o ataque radicalar

abrevia a estimativa de vida e causa patologias que acompanham o processo

de envelhecimento (ROBERT, 1994; MAGALHÃES, 2000).

Reforçando esta teoria do envelhecimento, que se baseia nos problemas

progressivos e acumulativos dos danos causados pelos radicais livres, vários

estudos tentam demonstrar a correlação observada entre o aumento de danos

na molécula de DNA e a idade. Algumas pesquisas também demonstram a

importância da dieta alimentar no reparo desses danos. Em 1990, o laboratório

de Ames reportou, pela primeira vez, a influência da idade na oxidação da

molécula de DNA e se observou o aumento dos níveis de 8-oxo-2

deoxiguanosina (oxo8dG) extraída do intestino de ratos machos, de 2 a 24

meses de idade. Desde 1990 tem-se observado o aumento dos níveis de

oxo8dG tanto no DNA nuclear quanto no mitocondrial, extraído de vários

tecidos de ratos e camundongos (HAMILTON, et aI. 2001).
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Em um estudo recente isolou-se a molécula de DNA de diversos tecidos,

cérebro, coração, músculo esqulético e também de mitocôndrias de vários

roedores. Notou-se a elevação dos níveis de ox08dG com a idade, e a

influência da dieta alimentar nesse processo (HAMILTON et aI., 2001).

4-Pele e o envelhecimento Intrínseco

Durante a vida do indivíduo, a pele sofre inúmeros ataques físicos,

químicos e biológicos que podem levar ao aparecimento de alterações

patológicas e contribuem para o surgimento de doenças degenerativas como o

câncer de pele, além de acelerar o processo de envelhecimento (JUNQUEIRA

E CARNEIRO, 1990).

A pele é um dos maiores órgãos do corpo humano responsável por 16%

do seu peso, recobrindo a superfície do nosso corpo e apresenta uma camada

de origem ectodérmica, que é a epiderme e outra endodérmica, a derme.

Possui múltiplas funções, dentre elas o controle da perda de água por

evaporação, evitando a dessecação. Isso acontece graças a camada córnea

que reveste a epiderme e fornece à pele proteção contra o atrito (JUNQUEIRA

E CARNEIRO, 1990).

A epiderme divide-se em sub-camadas, como a camada córnea e os

estratos germinativo, granuloso e lúcido. A camada córnea é a mais fina e

superficial, composta por células mortas, queratinócitos que vão sendo

modificados e transformados progressivamente em queratina. A hidratação

dessa camada é assegurada por um líquido chamado filme cutâneo de

superfície que é denominado manto hidrolipídico, composto por água, sais

minerais, vitaminas, enzimas e gorduras. O estrato germinativo é também

conhecido como camada basal, estrutura vascularizada muito importante,

apresenta intensa atividade mitótica, sendo responsável pela constante
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renovação da epiderme, responsável pela nutrição das demais camadas e

basicamente é formado por colãgeno tipo IV e proteoglicanos. As células da

camada espinhosa possuem muitas expansões citoplasmáticas que se

aproximam e mantém as células unidas através de desmossomos, estrutura

importante na manutenção e coesão entre as células. A camada granulosa é

formada por células que secretam grânulos de substância fosfolipídica e

glicosaminoglicanas. Esta substância veda a camada de células granulosas,

impedindo a passagem de algumas substâncias, e inclusive de água entre elas.

Na camada lúcida, os núcleos e organelas das células começam a desaparecer

(JUNQUEIRA E CARNEIRO, 1990; ROBERT, 1994).

Figura 4 - Camadas da pele: estrato córneo, epiderme viável e derme,

com folículos pilosos e glândulas sebáceas (SKIN IMAGE, 2002),

Os queratinócitos da camada basal, apoiados na lâmina derme

epiderme, proliferam de maneira contínua para substituir a queratina de

superfície, constantemente esfoliada. Este processo de renovação prolonga-se

por toda a vida, porém o desaceleramento dessa função com o envelhecimento

é um dos principais fatores que explica o afinamento da pele, primeira
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manifestação do envelhecimento cutâneo (JUNQUEIRA E CARNEIRO, 1990;

ROBERT,1994).

Além do exposto, a pele forma um órgão do sentido com terminações

nervosas em toda sua extensão, respondendo a variados estímulos externos

como dor, frio, calor, pressão, dentre outros, e em geral, as terminações

nervosas tácteis que transmitem as sensações de dor e temperatura localizam

se na derme. O mecanismo de resposta é realizado através de receptores

encapsulados ou não, que transformam essa informação em impulso elétrico

que é levado ao nosso sistema nervoso central (JUNQUEIRA E CARNEIRO,

1990; ROBERT, 1994).

Na pele existem glândulas sudoríparas que secretam o suor, composto

por água, sais minerais e outras substâncias. Na epiderme localizam-se

melanócitos responsáveis pela pigmentação da pele (secretando a melanina),

com finalidade protetora, atuando como um filtro que absorve os raios UV e

também com ação antioxidante, diminuindo a produção de radicais livres;

porém a exposição solar saudável é necessária para a produção de vitamina O,

obtido em alguns alimentos contendo ergosterol e transformado nesta vitamina

através da exposição ao sol. Esta vitamina é essencial na absorção do cálcio e

para prevenir a osteoporose, mas com o envelhecimento sua produção pelo

organismo diminui (WEST, 1994; MAGALHÃES, 2000; VANICEK et aI., 2000).

A melanina, um pigmento de cor marrom escura, é produzida no

melanócito, que se encontra geralmente nas camadas basal e espinhosa da

epiderme. No melanócito se encontra a enzima tirosinase essencial para a

síntese de melanina. Esta enzima transforma a tirosina em 3,4-diidroxi

fenilalanina (OOPA) e também é responsável pela subseqüente oxidação da

OOPA a dopaquinona. A dopaquinona, após sofrer uma série de reações,

íncluíndo polimerização, leva a formação da melanina (PROTA, 1996).
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Encontramos também na epiderme as células de Langertlans, que

desempenham importante papel na resposta imunológica de todo organismo.

Durante o processo de envelhecimento, o número e a atividade das células de

Langertlans e melanócitds apresentam um dedínio, principalmente após os 30

anos. Com isso, o organismo fica menos protegido da radiação ultravioleta e

mais suscetível ao aparecimento de eventuais células cancerígenas, ocorrendo

alterações de pigmentação, verrugas e queratoses actínicas (ROBERT, 1994;

WEST, 1994; MAGALHÃES, 2000)

Figura 5 - Pele nonnal, rosada e lisa, ao lado de pele actínica (PELE

ACTíNICA, 2002).

Na junção denne-epidenne existe uma lâmina basal constituída por

queratinócitos da epidenne e porfibroblastos da denne (ROBERT 1994).

A composição da derme envolve tecido conjuntivo denso composto por

células, como fibroblastos, granulócitos e macrófagos; e também por

macromoléculas sintetisadas pelos fibroblastos e que constituem a matriz

extracelular (MEC) e como já foi mencionado, fonnada basicamente por

colágeno, elastina, glicosaminoglicanas e glicoproteínas de estrutura e que se

comunicam com as células, controlando sua atividade metabólica e fornecendo

uma função protetora eficiente à pele. Essa atividade é controlada por diversos
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mediadores extra-celulares, como as citoquinas e os hormônios, e assim ocorre

a síntese das principais proteínas da pele e a manutenção da estrutura da

matriz extracelular. Porém, uma desordem na estrutura da MEC compromete

esta proteção, pois em estudos recentes, verificou-se que a capacidade de

divisão dos fibroblastos é limitada durante o tempo de vida desta célula e com o

passar do tempo, a velocidade de divisão diminui, comprometendo a síntese

proteica e a 'arquitetura' da MEC. Assim, o processo de envelhecimento não

está somente ligado a estruturas celulares, mas também a uma disfunção

macromolecular na MEC, gerando reações de glicosilação, alteração de

elasticidade e da sustentação do tecido (ROBERT 1994; HAYFLlCK, 1968;

WEST, 1994; LANGRAND, 2001).

A derme é formada por duas camadas, de limites pouco distintos, a

papilar, superficial, e a camada reticular, mais profunda. A superfície externa da

derme é extremamente irregular, observando-se saliências (papilas dérmicas)

que acompanham as reentrâncias da epiderme. A camada papilar é constituída

de tecido conjuntivo frouxo e possui fibrilas especiais de colágeno, que se

inserem na membrana basal e penetram profundamente na derme. Estas

fibrilas têm a função de prender a derme à epiderme. A camada reticular é mais

espessa, constituída de tecido conjuntivo denso e apresenta fibras colágenas

mais abundantes e espessas que a camada papilar. Ambas as camadas

contém muitas fibras elásticas, além de vasos sanguineos e linfáticos e nervos.

Também são encontrados na derme as seguintes estruturas: pêlos, glândulas

sebáceas e sudoríparas e unhas (JUNQUEIRA E CARNEIRO, 1990).
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Figura 6 - Fibroblastos envoltos em fibronectina (vennelho) (ROBERT,

1994).

(a) (b)

Figura 7 - fotos comparativas entre fibroblastos jovens (a) e após 50

divisões observadas in vitro (b). L. HAYFLlCK, Paur la Science. Março, 1990

(ROBERT, 1994).
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A MEC é rica em tropocolágeno, que origina os vários tipos de colágeno,

que representam até 70% das proteínas dérmicas e chegam a 30% das

proteínas totais de um adulto. Os feixes de colágeno são fibras densas, mistas

de colágenos tipo I, 111, V, VI e são considerados os constituintes proteicos

principais. Atualmente, conhecemos 18 tipos diferentes de colágeno e outros

tipos estão em estudo. O colágeno tipo I é indispensável para assegurar a

resistência mecânica dos tecidos, constituindo o elemento principal da trama

fibrosa calcificável do sistema ósseo, também aparecendo associado ao

colágeno tipo 111 em tecidos como a derme ou parede vascular, formando

tendões e outros invólucros. O colágeno tipo 11 é característico de cartilagens,

associado aos tipos IX e XI. Quando ocorre ossificação do colágeno, aparece o

tipo X; e na junção derme-epiderme temos o colágeno tipo VII. O colágeno tipo

IV é o que aparece mais precocemente, no sentido de ser um dos mais

primitivos, aparecendo bastante nas esponjas (um dos primeiros metazoários a

existir), sendo muito rico nas lâminas basais (ROBERT, 1994).

Na derme existem linfócitos e na epiderme temos células que

apresentam antígenos, ambos conferindo à pele importante papel na defesa

imunológica (ROBERT, 1994).

Abaixo da derme, existe a hipoderme, que não faz parte da pele apesar

de ter a mesma origem (JUNQUEIRA E CARNEIRO, 1990).

Como outros órgãos do corpo, a pele passa continuamente por

pequenas modificações com o avanço da idade. As principais diferenças entre o

aspecto histológico danificado actnicamente (sob ação do sol) e da pele

envelhecida intrinsecamente ocorrem basicamente nas papilas dérmicas, onde

as fibras de colágeno e elásticas começam a desaparecer a partir da quarta

década da vida. Raramente as alterações ocorridas na pele causam a morte do
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organismo, a menos que acompanhada de alguma transformação malígna

(ROBERT, 1994; JUNQUEIRA E CARNEIRO, 1990).

Alterações epidérmicas associadas à idade incluem: redução do número

de células de Langerhans e monócitos, diminuição da síntese de

melanossomas e menor pigmentação. Entre as mudanças observadas na

derme, temos a diminuição do colágeno, fibras elásticas, fibroblastos e

macrófagos e também a dilatação dos canais linfáticos (RAMOS-E-SILVA et aI.,

2001).

Surgem na pele, após os 30 anos de idade rugas; manchas de

hiperpigmentação nas zonas expostas, diminuição da quantidade de fios de

cabelo, e ocorre o aparecimento, sobretudo nas mulheres, de grossos pêlos no

lábio superior e queixo; dificuldade de cicatrização e adaptação precária às

variações de temperatura. Estas modificações possuem graus de aparecimento

variáveis entre os indivíduos e são dectectáveis por vários métodos, como o

método da prega cutânea, ultra-som e a avaliação da pele da parte interna do

braço. Esse estudo mostrou que a redução da espessura da pele é de 6% por

decênio (PEYREFITIE et aI., 1998; MAGALHÃES, 2000).

Como mudanças fisiológicas, temos diminuição do número de

queratinócitos e fibroblastos, e redução da vascularização, particularmente,

próximo aos folículos pilosos e glândulas, levando à fibrose, atrofia, redução do

crescimento dos cabelos e unhas, redução da síntese da vitamina O, diminuição

das células de Langerhans e uma deficiência da resposta imunológica.

Observa-se aumento da produção de radicais livres e alteração de absorção do

estrato córneo (RAMOS-E-SILVA et aI., 2001).

Clinicamente, o envelhecimento intrínseco é caracterizado por uma

atrofia, muito embora o estrato córneo não apresente grandes mudanças,
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ocorrendo pronunciado decréscimo da densidade e vascularização da derme;

fragilização da junção denne-epiderme; redução do número e tamanho das

células epiteliais que podem comprometer a proteção, excreção, absorção,

termorregulação, pigmentação, percepção sensorial e regulação dos processos

imunológicos. Mudanças celulares foram observadas tomando-se como base

para comparação recém-nascidos, adultos jovens e indivíduos idosos, notando

se que, com a idade, queratinócitos e fibroblastos tem menor capacidade de

resposta aos hormônios de crescimento (GILCHREST, 1996).

Também ocorre diminuição da densidade, elasticidade e vascularização

da derme papilar, a parte mais superficial da derme, observada na pele idosa

quando comparada à jovem. Essa redução é verificada mais na região da testa

e dos braços da pele fotoenvelhecida, chegando a ter um decréscimo de 50%.

Modificações na pele, decorrentes do envelhecimento, deixam de ser opiniões

subjetivas e já podem ser comprovadas cientificamente por meio de

equipamentos que avaliam quantitativamente a resposta (WEST, 1994; KELLY

et aI., 1995).

Outras alterações observadas na pele idosa envolvem: perda da gordura

subcutânea, alteração da função das glândulas sebáceas, aumento de

suscetibilidade a infecções e a diversas patologias. Abaixo temos um quadro

com as principais alterações observadas na pele idosa (HAWARD, 1996).
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Quadro 1 - Principais alterações observadas na pele idosa (HAWARD,

Componente da pele Alteração

Fibras de colágeno Diminuição do número

Endurecem e ficam quebradiças

Formas irregulares

Fibras elásticas Espessam e se fragmentam

Fibroblastos Diminuição do número

Menor taxa de atividade

metabólica

Vascularização Maior permeabilidade

Vasos espessam

Macrófagos Diminuição da atividade

fagocitária



(a) (c)
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Figura 8 - Fotos da superfície cutânea e sua modificação com a idade.

Coloração com pasta de silicone na pele interna do braço. De cima pra baixo:

ctiança de 6 meses (a), mulher de 30 (b) e 90 anos (c) (ROBERT, 1994).

5-Envelhecimento celular

A célula é a unidade indivisível do organismo, portanto é importante

entender como ocorre o processo do envelhecimento ao nível celular. Observa

se um declínio da atividade celular, pois foi visualizado em pessoas idosas um

abrandamento cada vez maior quanto a multiplicação celular, sendo máxima

em embtiões humanos (ROBERT, 1994).

Quanto a multiplicação celular durante a vida do indivíduo, podemos

dividir as células do organismo em três grandes grupos. Ptimeiramente, células

mitóticas que se multiplicam incessantemente durante toda vida, incluindo do

revestimento exterior da pele (queratinócitos), as que revestem o tubo digestivo,

as hematopoiéticas que produzem os glóbulos vennelhos circulantes e outras.

A segunda categoria consiste em células que não se dividirão mais após
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de se multiplicar após atingirem o grau completo de diferenciação, mas não o

fazem regularmente e o exemplo clássico são os hepatócitos. A camada

germinativa da epiderme também é a única capaz de se reproduzir por mitose,

e por diferenciação, originar as demais sub-camadas da epiderme

(PEYREFITTE et ai, 1998).

Pesquisas realizadas verificaram decréscimo lento da multiplicação

celular durante toda vida do organismo (cerca de decréscimo na faixa de 2 a 3

duplicações por decênio), mas ainda não se sabe se este processo é controlado

por um gene, e se for, quanto isso influi no envelhecimento (RüBERT, 1994).

No envelhecimento cutâneo, a célula de primeira escolha como 'medida'

do envelhecimento celular são os fibroblastos, e a diminuição de sua função

causa toda uma desorganização da matriz extracelular, comprometendo a

síntese e a atividade de proteínas importantes que garantem elasticidade e

resistência à pele, como a elastina e o colágeno (WEST, 1994).

6-Proteínas envolvidas no envelhecimento cutâneo

6.1-Elastina

É uma proteína fibrosa da matriz extracelular (MEC), cuja distribuição

tridimensional se apresenta como uma rede, e a medida que a idade avança,

fica mais apertada e os espaços vazios se tomam menores (RIEGER, 1996).

As fibras elásticas formam uma rede composta por fibrilas de elastina

jovens que se anastomosam com as fibras de colágeno, e que são degradadas

por elastases. Estas enzimas de ação destruidora possuem diferentes origens

no organismo, como de leucócitos polimortonucleares (PMN). São responsáveis

pela degradação da elastina dos sistemas pulmonares, dos vasos sangüíneos,
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pulmões, pele e outros tecidos, originando o enfisema, entre outras doenças. É

importante o uso de inibidores de elastase na farmacologia para combater as

patologias descritas (ROBERT, 1994; RIEGER, 1996).

A pele jovem não apresenta uma separação bem definida entre a derme

e a epiderme e as fibras elásticas formam uma rede densa vertical que chegam

até as papilas dérmicas. Com o avanço da idade, essa separação derme

epiderme alonga-se, a camada epidérmica se afina, e a rede de fibras elásticas

verticais fragmenta-se; seguindo-se o espessamento das fibras elásticas

horizontais. A área total desta rede aumenta com a idade. Existe uma relação
,

inversamente proporcional entre o aumento de densidade das fibras elásticas

com o tempo e a perda de elasticidade dos tecidos e a melhor explicação para

esse fenômeno, é que a "qualidade" das fibras varia com seu grau de

orientação (ROBERT, 1994).

Tanto a elastina como o colágeno pode formar ligações cruzadas que

aumentam a rigidez da fibra e diminuem a solubilidade em água (RIEGER,

1996).
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Figura 9 - Fibras elásticas jovens (a esquerda), e prematuramente

envelhecidas devido a doença de Werner (a direita) (ROBERT, 1994).

6.2-Ácido hialurônico

Os proteoglicanos, ácido hialuronico e gU~oproteínas de estrutura,

principalmente a fibronectina, são responsáveis em assegurar uma boa coesão

entre as fibras do tecido conjuntivo e os fibroblastos. Observamos que a derme

papilar, mais superficial, tem uma estrutura macromolecular diferente da derme

reticular, mais profunda. O ácido hialuronico afasta numerosas substâncias do

meio circundante das células, selecionando macromoléculas demasiadamente

volumosas que se introduzem através desse polissacarídeo viscoso. Em

condições normais, também notamos redução da concentração de

hialuronidase (enzima que degrada o ácido hialuronico) e um grau de

regeneração elevado do ácido hialurõnico, porém essa renovação decresce ao

longo do envelhecimento à medida que diminui a proliferação de fibroblastos,

até cessar totalmente (ROBERT, 1994).

Outros proteoglicanos, sintetisados por fibroblastos, interagem com as

fibras de colágeno para orientá-Ias na formação de feixes fibrosos e

posteriormente formarão os tendões ou a córnea (ROBERT, 1994).
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6.3~llcoproteínas de estrutura

São sintetisadas por células do tecido conjuntivo (uma exceção é a

fibronectina), enquanto que as demais gicoproteinas do sangue são secretaclas

por células do figado. A fibror.ecti..a é a mais bem estudada nessa famJlia de

proteínas. Sua biossintese aumenta na demle, com a idade, de fonna eficleote

e regular, portanto considelamos sua concentração como um maJCador

confiável do envelhecimento cutaneo. Tem papel importante na adesão

biológica devido uma cadeia peptl<tica, ao longo da qual existem dominios

estruturais reconhecidos por receptores celulares, as loIegmas (ROBERT,

1994).

(.) (b)

FtgunI 10 - VISIJaIzação da fibronectina por imunofluorescência. Em (8)

paciente diabético e em (b), paciente com doença de Werner (ROBERT, 1994).

(Nota da bibliote<:a CO: Não foi possível capturar fielmente a imagem das figuras desta tese)
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6.4-Envelhecimento e síntese de colágeno

6.4.1-Colágeno

o Colágeno uma proteína muito comum entre os animais superiores,

onde a maior densidade concentra-se em fibras localizadas no tecido

conjuntivo, porém encontram-se pequenas quantidades nos mais diversos

tecidos, como tendões, ligamentos, reforços esqueléticos, cartilagem, e até

válvulas cardíacas. Somente na última década, após muitas pesquisas,

descobriu-se que a grande variabilidade dessa proteína está associada a uma

função particular extracelular (EYRE, 1980).

Esta molécula é formada por um polipeptidio, onde a glicina é o único

pequeno aminoácido da molécula, e cada tipo diferente é expresso por uma

sequência diferentes de genes, podendo ter origem na sua biossíntese. A maior

descoberta sobre a bioquímica do colágeno, na última década, deve-se a sua

genética estrutural e a existência do procolágeno, que é uma molécula grande;

extracelular e que tem especificidade com certas proteases (EYRE, 1980).

Durante o envelhecimento nota-se um aumento da proporção de tecido

conjuntivo, em particular de colágeno, e sua síntese é um processo complexo

que se inicia com a produção do polipeptídio por qualquer célula que sofra a

influência de vitaminas, hormônios e outros mensageiros, como as ínterleucinas

(EYRE, 1980).

A forma característica do colágeno é a tripla hélice com um alongamento

de uma cadeia mais ou menos rígida, formada por meio da glicina contida

nessas cadeias. Devido esta sequência, ocorre a hidroxilação da prolina e da

lisina, onde parte da prolina transforma-se em hidroxiprolina, através de um



43

grupamento OH, formando a tripla hélice intracelular. A rigidez, tensão e

estabidade da molécula dependem da prolina e que fornece ao colágeno

resistência às proteases, com exceção da colagenase. A disposição do

colágeno em fibrilas e a presença da hidroxiprolina são necessárias para a

formação das ligações de tensão entre as moléculas. Após a secreção no

espaço extracelLllar, através do complexo de Golgi, os propeptídeos são

clivados formando monômeros de colágeno. Com o decorrer da idade, a tripla

hélice se contrai e forma uma proteína sem estrutura ordenada (gelatina), e

essa força de contração é maior com o decorrer da idade, sendo mais intensa

quanto mais idoso o ser (AVER8ARI, 1999).

As fibras de colágeno, por sua vez, reunem-se espontaneamente

formando fibrilas, que em seguida passam por ligação cruzada. Com base nas

evidências atualmente disponíveis, o envelhecimento da pele parece acontecer

em paralelo com o decréscimo da síntese de colágeno e/ou o aumento da

proteólise (HAYFLlCK, 1968; RIEGER, 1996).

Notamos que o colágeno idoso é resistente a ação das colagenases,

portanto sua degradação e renovação estão comprometidas. Por isso, no

envelhecimento dos tecidos, observamos estruturas ricas em colágeno,

principalmente os tipos I e 111 (ROBERT, 1994).
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Figura 11 - Corte histológico da pele humana (ROBERT, 1994).

6.4.2-Agregados de formaçio de colágeno

A derme papilar que fica logo abaixo da junção derme-epiderme, consiste

primariamente em colágeno, cerca de 75%. O componente predominante é o

colageno I, o que provavelmente explica a resistência tração da rede dérmica

(RIEGER, 1996).

O achatamento da junção derme-epiderme, durante o envelhecimento

natural, exige um certo rearranjo das fibras da derme, passando de um padrão

ondulado de ligações à rede para um padrão mais achatado. Não está claro o

que desencadeia a perda, ou pelo menos a mudança de colágeno (MANSON,

1997).

Estudos hipotéticos demostraram que existe uma estreita relação entre

os níveis de glicosaminoglicanos (GAGs) e a densidade das fibras de colágeno,

interferindo na fibrinogênese, mais especificamente na fase de nucleação. As

moléculas de tolágeno são capazes de agregação entre as fibrilas, na ausência
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de alguns GAGs de números 4,7 e 11 e o seu diâmetro depende também de

parâmetros como valor de pH, força iônica, temperatura, que podem interferir

no decréscimo do colágeno tipos I e 111 de alguns tecidos, interação do colágeno

e fibronectina e na quantidade destas moléculas nas fibras. Os dados obtidos

nesse estudo tentam comprovar que pequenos diâmetros das fibras, menores

que 60nm, ocorrem em altas concentrações de ácido hialurônico e diâmetros

maiores, aproximadamente 200 nm, ocorrem altas quantidades de sulfato de

condroitina e/ou sulfato de dermatan (PARRY et aI., 1982; RIEGER, 1996).

7-Envelhecimento actínico

A pele é um dos maiores órgãos do corpo humano, possuindo diversas

funções como: regulação térmica, retenção de água, proteção aos

microrganismos, acúmulo temporário de glicose quando os níveis sanguíneos

são elevados, produção de melanina, estimulação sobre glândulas,

regeneração celular, entre outras. A radiação solar com seu espectro com

diversos comprimentos de ondas produz diversos efeitos sobre a pele,

interferindo em suas funções (SHAATH, 1997).

O envelhecimento Intrínseco ocorre por senescências geneticamente

controladas; e o envelhecimento extrínseco por fatores ambientais

superimpostos durante a vida, sendo o mais estudado, sem dúvida, o sol e o

envelhecimento originado devido à. exposição solar. Porém, outros

componentes do ambiente, poluentes, tabagismo, também interferem nesse

processo (VIGLlOGLlA, 1997).

Atualmente, existe uma discussão intensa entre cientistas e os

publicitários das marcas de cigarros, pois, segundo a ciência, ao contrário do

"glamour" associado as propagandas tabagistas, deveria haver um alerta nos

maços de cigarro, dizendo que seu consumo provoca envelhecimento precoce,
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principalmente facial. Segundo esses mesmos cientistas, esse simples alerta
f

reduziria cerca de um quarto o número de fumantes, especialmente entre os

jovens. Dentre os problemas observados, especialmente na pele

fotoenvelhecida do fumante, foi maior a profundidade das rugas e o surgimento

de câncer de pele, quando comparado com as demais da população

(GILCHREST, 1983; DEMIERRE et aI., 1999).

o envelhecimento cutâneo devido à exposição ao sol é conhecido como

fotoenvelhecimento ou envelhecimento actínico A exposição ao sol é um agente

desencadeador do envelhecimento, principalmente na pele exposta e é

observado na derme reticular, embora a radiação solar também possa exercer

efeitos sistêmicos (GILCHREST, 1983).

Sabemos que a exposição exagerada ao sol causa diversos efeitos

prejudiciais à saúde, inclusive provoca danos ao sistema imunológico, mas a

maior preocupação é a incidência de câncer de pele, que tem crescido nas

últimas décadas, e tem sido associado ao aumento da exposição à radiação

solar, sendo mais suscetível a pele exposta e as pessoas idosas. Os tipos de

câncer de pele são o carcinoma basocelular (BBC), carcinoma espinoso (SCC)

e o melanoma cutâneo (CM), o mais temido e fulminante, provocando a morte

do paciente de três a seis meses. Os dois primeiros resultam em uma

manifestação maligna ao nível dos queratinócitos e o último afeta os

melanócitos, resultando uma pigmentação anormal na pele (WILKINSON et aI.,

1990; LONGSTRETH et aI., 1998; MAGALHÃES, 2000).

A atividade da radiação ultravioleta na pele é o motivo de numerosas

pesquisas, levando ao surgimento de eritema, câncer e fotoenvelhecimento,

porém também demonstram seus efeitos benéficos contra patologias, como

psoríase, vitiligo, micose fungóide e eczema atópico (ESTEVE, 1996; RUBIN,

1997; OKIGAMI, 2001b).
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A pele fotoenvelhecida é histologicamente caracterizada por displasia

epidérmica com graus variáveis de atipia citológica, perda de polaridade

queratinocítica, infiltrado inflamatório, diminuição do colágeno, aumento da

elastose e crescimento anormal de fibras. Aparentemente, a pele senil exposta

é muito seca, possui rugas e pregas finas e profundas, cor amarelada e

também notam-se secreções glandulares diminuídas e capilares dilatados

(WILKINSON et aI., 1990, LONGSTRETH et aI., 1998; DRAELOS, 1999;

MAGALHÃES, 2000).

A elastose consiste na degradação de material elástico que, no

fotoenvelhecimento precoce, é acelerada e pode ser observada

microscopicamente como fibras elásticas espessadas, torcidas e degradadas.

Estas se degeneram em uma massa amorfa com a progressão do

fotoenvelhecimento. Dessa forma, alguns autores simplificam que o

envelhecimento intrínseco da pele resulta em atrofia, enquanto que o extrínseco

em hipertrofia, porém alguns autores mencionam que a epiderme

fotoenvelhecida pode apresentar hipertrofia ou atrofia a longo prazo. Além

disso, também pode apresentar aspereza, flacidez, pigmentação disforme e

palidez. Quando ocorrem danos mais severos, temos perda de polaridade dos

queratinócitos e atipia principalmente nas camadas mais profundas da

epiderme (WILKINSON et aI., 1990; GILCHREST, 1983; HAWARD, 1996;

DRAELOS, 1999; SCOTTI, 2001).
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Quadro 2 - Comparação entre o envelhecimento intrínseco e o

extrínseco (GILCHREST, 1983; HAWARD, 1996).

Característica Intrínseco Extrínseco

Aparência Fina, pálida, perda de Nodular, duro,
elasticidade e firmeza manchado, enrugando

profundamente
Surpefície Manutenção global de Notadamente alterada e

padrões geométricos alterada pigmentação
normais

Epiderme viável Mais fina que o normal Hipertrofia no começo,
atrofia em fase final

Densidades Abaixo do normal Maior que normal
Taxa proliferativa Modesta Marcada

Queratinócitos basais Irreegularidade celular Heterogenicidade

Queratinização Inalterada Inalterada
Estrato córneo Densidade normal Compacto· ..
Junção Dermo- Lâmina basal média Lâmina basal extensa

epidérmica
Elastina da derme Elastogenese por Elastogenese, seguido

elastase por acumulativas
degenerações densas

em fibras
Lisosima Pequena participação Aumento de participação

nas fibras elásticas nas fibras elásticas

Colágeno Pequena mudança em Mudança maior no
tamanho e organização tamanho das fibras

das fibras
Microvasculatura Normal Anormal

Células inflamatórias Nenhuma evidência Perivenular e infiltração
de linfócitos

Somente nas duas últimas décadas surgiram pesquisas que

correlacionaram os danos observados na pele envelhecida cronologicamente e

protegida do sol e a pele fotoenvelhecida. Muitas pesquisas abordaram que a

exposição ao sol potencializava e acelerava o processo de envelhecimento,

mas atualmente, além disso, verificou-se que existem alterações
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qualitativamente diferentes, causadas por repetidas exposições aos raios

ultravioleta (GILCHREST, 1983).

A radiação solar pode ser subdividida em comprimentos de onda

distintos, destes, três regiões são mais estudadas: raios ultravioletas que

incidem entre 200 e 400 nm, luz visível de 400 a 800 nm e radiação

infravermelha de 800 a 4000 nm. A radiação ultravioleta (UV) compreende

cerca de 6% do espectro solar e é responsável por 90% dos danos por ela

provocada; os raios infravermelhos (IV) penetram profundamente na camada

cutânea, mais profundamente que os UV, atingindo a derme e a hipoderme.

Não afetam o colágeno na derme, mas como os UV, acarretam um aumento de

mucopolissacarídeos ácidos despolimerizados e afetam a renovação celular,

causando perda da elasticidade da pele, devido ao aumento da elastase e da

colagenase (GASPARRO et aI., 1998).

Os raios ultravioleta subdividem-se em UVA, UVB e UVC. Os raios UVC

incidem num comprimento de onda entre 180nm e 290nm, os UVB entre 290 e

320 nm e os UVA entre 320 e 400 nm. A radiação UVC praticamente não atinge

a superfície terrestre, sendo retida pela camada de ozônio, porém essa barreira

natural está, cada vez mais, sendo destruída devido à poluição e a emissão de

clorofluorcarbono pelos antigos aerossóis (ESTEVE, 1996; RUBIN, 1997;

OKIGAMI, 2001 b).

A depleção na camada de ozônio também afetou a incidência da

radiação UVB, que aumentou cerca de 20% na última década. A pele possui a

capacidade natural de adaptação às variações de raios UVB que existe entre as

estações inverno e verão, porém em algumas latitudes esta variação aumentou

sua intensidade em aproximadamente 10 vezes (LONGSTRETH et aI., 1998).

A radiação UVB atinge a superfície terrestre, predominando entre 10 e 16

horas, provocando danos oculares, ao sistema imunológico e à pele. Isto ocorre
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devido à absorção da energia solar por moléculas, como DNA, tirosina, ácido

úrico, presentes nas células expostas, gerando reações fotoquímicas que

podem causar um efeito biológico, local e/ou sistêmico. Algumas conseqüências

podem ser benéficas, como o aumento da produção de vitamina D, mas a

maioria é prejudicial à saúde (LONGSTRETH et aI., 1998).

Os raios UVB deixam a pele vermelha e queimada causando danos

agudos como queimaduras, eritemas, edemas e inflamações, provocando o

aumento da concentração de mastócitos e linfócitos na epiderme; e, em casos

mais intensos, vesiculação e formação de bolhas. Causa também inflamação e

imunussupressão, abrandando a função das células de Langerhans e do

sistema imunológico e deixando a pele suscetível a diversos antígenos que

existem nela naturalmente. A atividade imunossupressora da radiação UVB tem

sido de grande interesse, percebendo-se que linfócitos T sofrem lesão mais

rapidamente que fibroblastos, quando expostos aos raios UVB (ESTEVE, 1996;

RUBIN, 1997; LONGSTRETH et aI., 1998; OKIGAMI, 2001a).

A radiação UVA e UVB estimulam a formação de peróxidos citotóxicos

(radicais livres), porém ainda não se tem certeza qual das duas provoca mais o

aparecimento destas moléculas, mas sabe-se que juntas são mais danosas que

isoladamente. Também se atribui a esta associação o surgimento do

melanoma, o câncer de pele mais agressivo e também o mais raro, pois a

radiação UVA provoca a transformação celular, enquanto a UVB causa a

imunussupressão e assim cresce o tumor (LONGSTRETH et aI., 1998)

Muitos estudos foram realizados considerando a incidência das

radiações UVA, UVB e UVC isoladamente, em animais suscetíveis a esses

raios, porém é muito difícil reproduzir artificialmente todo espectro solar, onde a

associação de todas radiações solares causa na pele potencialização dos

efeitos. Sabe-se que a radiação UVA produz danos menos imediatos à pele que
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os raios UVB, apesar de também ser eritematosa, sua quantidade na luz solar

chega a ser 1000 vezes maior que a UVB, porém é menos energética e só

chega a produzir 15% do total de eritemas. Os raios incidentes nesse

comprimento de onda têm maior poder de penetração, atingindo diretamente a

derme (KLlGMAN, 1987; DOVER et aI., 1989; GILCHREST, 1996; KRUTMANN,

2000 ).
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Figura 12 - Representação de diferentes comprimentos de onda (nm) e a

respectiva penetração na pele humana: estrato córneo, epiderme e derme

(SHAATH, 1997)

A resposta de eritemas na pele humana exposta a radiação solar é

significativamente diferente, possibilitando a divisão em quatro grandes grupos

de pele como apresentado no quadro abaixo:
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Quadro 3 - Classificação da pele segundo Kirchhoff (KIRCHHOFF,

1995).

FOTOTlPOS DE PELE CORDA PELE BRONZEADO

Nunca bronzeia! Muito branca, Queimadura

Sempre queima Tipo de loiras vermelha

e ruivas Inchaço doloroso

Oescamação

As vezes bronzeial Morena clara Geralmente,

Geralmente queima Queimadura

vermelha ou rosa

Pode bronzear

aos poucos

Geralmente bronzeial Morena escura Raramente queima

Às vezes queima Bronzeamento

Moderadamente

rápido

Sempre bronzeial Morena bem escura Raramente queima

Raramente queima e negra Rapidamente

bronzeia

Para determinação do Fator de Proteção Solar (FPS) devemos ter

conhecimento da Dose Eritomatógena Mínima (OEM) que é definida como a

quantidade mínima de energia radiante necessária para produzir uma

vermelhidão inequívoca como eritema, observada entre 16 e 24 horas após a
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exposição à radiação solar. A função protetora da melanina é claramente

observada comparando-se a DEM em diferentes tipos de pele (MENDONÇA,

1996).

O eritema provocado pela exposição à radiação solar permite facilmente

sua observação e determinação da DEM, porém o grande desafio de

pesquisas realizadas nessa área é determinar os danos biológicos que

ocorrem independentemente da formação do eritema, e que podem ocorrer

mesmo com longa e moderada exposição aos raios solares (MATHEUS, 2002).

A radiação UV, de forma geral, pode causar uma resposta inflamatória,

ao nível dos genes dos queratinócitos da pele humana, considerado um fator

importante na fotosensibilidade e no aparecimento de doenças de pele ligadas

à exposição solar. Os mecanismos mediadores parecem envolver a atividade

da fosfolipase A2, especialmente a prostaglandina E2, liberação de histamina,

produção de radicais livres e diminuição de células de Langerhans. Pelas

informações na literatura, observam-se que os danos provocados nas fibras de

colágeno pela radiação UVA, quando comparados aos do UVB são maiores,

entretanto, após irradiação, ambas influenciam na atividade da prostaglandina

e interleucina, além de provocar diminuição de células de Langerhans. A

radiação UVB causa uma resposta inflamatória maior, ativando macrófagos e

neutrófilos que secretam enzimas proteolíticas capazes de hidrolizar o

colágeno (KLlGMAN, 1987; CADENAS et aI., 2000; OKIGAMI, 2001a).

A radiação UVA compreende quase a totalidade dos raios ultravioleta e

subdivide-se em raios curtos e longos, atingindo profundamente a pele e

causando o envelhecimento dos tecidos cutâneos. Ocorre o dia inteiro e atinge

o DNA celular, sendo também responsável pelo aparecimento de grande

número de dermatoses e de erupções cutâneas devido à exposição à luz

(KLlGMAN, 1987; GILCHREST, 1983).
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Em um estudo comparativo, a exposição de pele de camundongos ao

UVA, em dose cumulativa de 800j/cm2
, levou a uma hiperplasia das fibras

elásticas com desintegração, depósito de microfibrilas, duplicação da

espessura da camada basal e produção de fibras de· colágeno de menor

espessura. A mesma experiência foi realizada com raios UVB em doses

cumulativas de 6-9 j/cm2
, provocando também hiperplasia de fibras elásticas

com presença de dano, espessura da camada basal e microfibrilas

aumentadas, demostrando que o dano estrutural provocado pelos raios UVA

são semelhantes aos causados pela radiação UVB. Trautinger e cols

verificaram que após irradiação de UVA e UVB sobre a pele de ratos a

quantidade total de colágeno permaneceu inalterada, mas também notou-se

que após a irradiação UVA ou UVB o colágeno não sofreu mais ação

enzimática da pepsina, o que indica uma mudança estrutural molecular

(OKIGAMI, 2001 a).

A radiação UVA existe em quantidades maiores no espectro solar, incide

o dia todo, potencializa os efeitos biológicos dos UVB, estimula mais as

reações de fototoxicidade e fotoalergia, provocam reações de polimerização.

Os filtros solares, inicialmente, apens ofereciam ao usuário proteção eficiente

aos raios UVB, mas atualmente temos além desta categoria os filtros UVA. A

radiação UVA possui efeitos benéficos como reações de polimerização

utilizadas pelas indústrias de papéis, vidros, plásticos e outras. Utilizada

juntamente com drogas fotossensibilizantes oferece tratamento a doenças

como psoríase, eczemas, outras doenças de pele e micoses fúngicas, por

exemplo (SHAATH, 1997).

A longa exposição solar provoca na pele fotoenvelhecida, mutações ao

nível do DNA. Tal fato foi observado in vitra, quando fibroblastos de pele

humana foram expostos a repetidas quantidades da radiação UV, ocorrendo

hiperplasia de fibras elásticas, microfibrilas aumentadas moderadamente e
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duplicação da espessura da camada basal. As mutações no DNA, depletam o

suprimento de energia celular, produzida pelas mitocôndrias através da

fosforilação oxidativa (KLlGMAN, 1987; KRUTMANN, 2000).

Observa-se que as bases de citosina e timina da molécula de DNA são

mais suscetíveis às mutações provocadas pela luz ultravioleta. Essa radiação

provoca uma série de reações químicas, alterando a organização das bases e

afetando a síntese proteica a partir do momento que a célula se divide. O gene

mais sensível é o p-53 e a maior afinidade dos raios ultravioleta pela molécula

de DNA ocorre nos comprimentos de onda em torno de 260nm, ou seja, dentro

da radiação UVC, que deveria ser totalmente retida pela camada de ozônio. A

radiação UVB também provoca danos cancerígenos, em velocidade superior a

do UVA, porém têm menor poder de penetração na pele, sendo assim o UVA é

principal causador do câncer de pele. Verificou-se que a mutação no DNA

mitocondrial foi muito mais expressiva na pele humana fotoenvelhecida, do que

naquela protegida da exposição solar, seja através da aplicação tópica de

antioxidantes e/ou pelo uso de filtros solares convencionais (WIKONKAL et

a1.1998; KRUTMANN, 2000,;OKIGAMI, 2001b).

Um estudo recente levantou a hipótese de existir uma relação inversa

entre a incidência do câncer de pele, principalmente o carcinoma basocelular

(BBC) e das rugas formadas na pele fotoenvelhecida. Uma possível explicação

reside no fato que as rugas se formam devido uma alteração na matriz

extracelular e menor síntese de colágeno dos tipos I, 111 e VII. Esses danos

observados clinicamente na área das rugas foram pequenos na presença do

BBC (ALLSOPP et aI., 1992).

As pessoas voltam-se para os cosméticos que podem ajudar na

camuflagem de telangiectasias e lentigos, mas não podem ocultar o

enrugamento profundo causado por fotoenvelhecimento. Como prevenção ao
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envelhecimento actínico destacamos componentes ativos e complexos que

contenham precursores biológicos para a síntese da melanina, aceleradores de

bronzeamento, auxiliares na proteção solar, regeneradores celulares, ação

anti-radicais livres, antiglicosilação, antiinflamatórios e bio-hidratantes (KARG

et aI., 1987; GARCIA, 1998; DRAELOS, 1999, CATÁLOGO DA IONQuíMICA,

2000).

7.1-Radicais livres e a radiação ultravioleta

Cerca de 80% dos sinais visíveis causados no envelhecimento são

causados pelos raios ultravioleta e os principais causadores são os radicais

livres (BUCHLI, 2002).

A toxicidade aguda e crônica à radiação solar tem vários efeitos

prejudiciais observados na pele, como: fotoalergia, agravamento de doenças

de pele, fotodermatoses, fotocarcinogênese, imunussupressão e

fotoenvelhecimento. A provável causa desses sintomas é atribuída a formação

de radicais livres que ocorre durante a exposição solar e que provocam danos

celulares. Se esta formação for elevada, torna-se insuficiente a regeneração de

nossas defesas antioxidantes naturais e ocorrem mudanças moleculares que

podem alterar a expressão e a transdução genética (FUCHS, 1998).

O organismo é naturalmente protegido da ação dos radicais livres por

um sistema enzimático e por um sistema químico (vitaminas A, C e E).

Entretanto, este sistema de defesa tem um limite de saturação e torna-se cada

vez mais ineficiente com o passar dos anos. A freqüente exposição solar gera

radicais que atacam especialmente o DNA mitocondrial e que são, cada vez

menos, neutralizados. Shindo e cols demonstraram por cromatografia líquida

de alta eficiência (CLEA - HPLC) que as concentrações de todos os

antioxidantes são superiores na epiderme do que na derme, como era
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esperado (BERNEBURG et al., 1999; CATÁLOGO DA IONQuíMICA, 2000;

OKIGAMI,2001a; NICOLAY et aI., 2002).

Figura 13 - Relação dos antioxidantes e sua ação no nosso organismo

(MEDICINA ORTOMOLECULAR, 2001).

Legenda:

SOD - superóxido dismutase

Singlet - oxigênio singlete

O sistema endógeno de defesa aos radicais livres envolve

metaloenzimas selênio-dependentes como a '9lutationa peroxidase, e cobre

(Cu), zinco (Zn), manganês (Mn) dependentes como a superoxido dismutase.

Cultura de fibroblastos expostos à radiação UVA, previamente enriquecidos

com selênio e zinco procaram aumento da atividade da glutationa peroxidase,

enquanto que a atividade da SOD pennaneceu inalterada, indicando que a

atividade antioxidante do zinco, nestas condições, não influiu na atividade

enzimática (OKIGAMI, 2001a; NICOLAY et aI., 2002).
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Reações fotoquímicas, geradas pela exposição solar, criam radicais

hidroxila, ânions superóxido e oxigênio singlet, todos muito reativos e com

elétrons desemparelhados. Também, a presença de bactérias ou vírus leva a

um aumento da concentração local de ânions superóxido, devido ao maior

consumo de oxigênio exigido para respiração desses invasores. A produção de

radicais livres reativos na pele depende de vários fatores, como concentração

local de oxigênio, intensidade da radiação ultravioleta a qual se expõe e

potencial redox das células epidérmicas (KRUTMANN, 2000).

Segundo estudos, verificou-se que existe estreita relação entre a

capacidade da pele em produzir substâncias antioxidantes e a exposição solar.

Na verdade, esses dois fatores estão intimamente relacionados por um

complexo mecanismo envolvendo a concentração de íons Ca++ e a atividade

da enzima tirosinase, responsável pela redução dos radicais livres, mediados

pela tirosina. Doenças como vitiligo e Síndrome Hermansky-Pudlak (HPS), que

alteram a pigmentação normal da pele, apresentam níveis irregulares de íons

cálcio, influenciando na criação de antioxidantes e na biossíntese de melanina

(SCHALLREUTER, 1988; KRUTMANN, 2000).

Uma maior defesa da pele aos radicais livres, também é observada na

pele naturalmente pigmentada, apesar desta resistência natural variar muito

para cada tipo de pele. A biossíntese da melanina ocorre nos melanócitos

localizados tanto nas células epidérmicas basais e supra-basais, oferecendo

uma proteção natural da pele contra a radiação ultravioleta. A melanogênese

nestas organelas está ligada à atividade da enzima tirosínase. Assim, a defesa

aos radicais livres está associada à pigmentação e às reações de redução, que

ocorrem nas membranas dos queratínócitos e melanócitos, a fim de neutralizar

sua reatividade. A atividade da enzima que controla a intensidade destas

reações depende da concentração de íons Ca++, pois este vem se mostrando

um potente inibidor da tirosinase, tanto in vitro quanto in vivo
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(SCHALLREUTER, 1988; SCARFFETTER-KOCHANECK et aI., 2000;

KRUTMANN, 2000).

Maior atividade da tirosinase, com uma melanogênse efetiva e formação

de uma barreira protetora seria o ideal. Por esse motivo, a Cosmetologia lança

mão de suplementos vitamínicos antioxidantes, principalmente vitaminas C e E,

que são utilizados no combate aos radicais livres gerados pela exposição à

radiação solar, a fim de reforçar nossas defesas naturais antioxidantes que se

encontram deficientes nessa situação de estresse. Através da aplicação tópica

de vitaminas, principalmente C, E e do complexo S, ocorre a diminuição dos

danos celulares, redução de edema induzido por UVS, da sensibilidade da pele

e da totocarcinogênese (KELLER et aI., 1998; FUCHS, 1998).

o a-tocoferol aplicado sobre a pele de ratos reduz o.aparecimento de

eritemas, após exposição solar e também diminui a peroxidação lipídica

induzida pelos raios UVA. Lisawa e cols demonstraram que em pele de ratos,

após a exposição aos raios UVS, a peroxidação lipídica atinge o pico máximo

após 18 horas, sendo que os níveis decaem e voltalT,l ao normal em 3 semanas

e os picos mínimos de glutationa peroxidase e SOO seguem a mesma lógica.

Em exposição crônica a concentração enzimática atinge seu pico máximo em

0,5 semana. Como foi esperado, a peroxidação lipídica não é localizada,

podendo ser detectada na circulação sanguínea 3 horas após a exposição

(OKIGAMI, 2001 a).

Fuchs e cols demonstraram que após exposição aguda da radiação UVS

(300 j/cm2
) causa uma diminuição imediata da atividade da glutationa redutase

e da catalase, enquanto aumenta a glutationa oxidada. Antioxidantes

lipossolúveis diminuem, como a-tocoferol e ubiquinol-9, mas a concentração de

malondialdeído permanece constante, provavelmente porque a produção de

radicais livres não foi suficiente para depletar todos os sistemas antioxidantes
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endógenos. Este trabalho indicou que a radiação UV tem influência na

atividade enzimática e não-enzimática da pele (OKIGAMI, 2001a).

Kobayashi e cals demonstraram que ratos pré-tratados com glutationa e

expostos ao UVB apresentam menor incidência de tumores e menor produção

de peróxidos lipídicos. Em todos os trabalhos analisados, a concentração da

catalase permaneceu inalterada e nas células de indivíduos com acatalassemia

verificou-se uma produção aumentada de SOD quando comparada com células

de indivíduos normais, entretando não foram observadas alterações na

produção de peróxidos lipídicos nestas células. Este estudo indicou que existe

alguma interferência da catalase, tanto no metabolismo da SOD, quanto da

glutationa (OKIGAMI, 2001a).

Parat e cals demonstraram que o manganês protegeu cultura de

fibroblastos contra os danos provocados pelo peróxido de hidrogênio e pela

radiação UVA. Tal fato não deve ser atribuído à superóxido dismutase Mn

dependente, uma vez que sua concentração manteve-se constante nas

células, provalvelmente temos o envolvimento de metalotioneínas nesse

mecanismo de proteção (OKIGAMI, 2001 a).

7.2-Filtros Solares

A exposição solar aguda e crônica aceleram o processo de

envelhecimento cutâneo e portanto a fotoproteção constante pode prevenir o

fotoenvelhecimento garantindo à pele um aspecto jovial. Assim, os filtros

solares são considerados os melhores cosméticos mantenedores da juventude

(RAMOS-E-SILVA, 2001).

o reconhecimento de que a proteção ao sol pode diminuir e

possivelmente reverter os efeitos do fotoenvelhecimento da pele tem levado à
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inclusão do filtro solar em diversas preparações cosméticas como cremes

hidratantes fotoprotetores, maquiagens faciais, umidificadores faciais e no de

tratamento dos cabelos, pois estas áreas do corpo são constantemente

expostas e submetidas à radiação solar (WILKINSON et aI., 1990; DRAELOS,

1999).

o número crescente de casos de câncer de pele em cada ano podem

ser atribuídas a diversas causas como, depleção da camada de ozônio,

qualidade de vida, mudanças dermográficas, diagnóstico tardio e a ausência de

proteção adequada aos raios ultravioleta. Uma proteção solar mais eficaz, que

proporcione grau de proteção elevado, tem sido uma crescente preocupação

da Cosmetologia moderna, principalmente porque essa é a forma mais segura

de prevenção ao fotoenvelhecimento. A fim de garantir maior segurança e

fotoproteção aos consumidores, a indústria cosmética busca entender

perfeitamente a estrutura, reatividade e estabilidade dos filtros solares, que

podem ser associados nas formulações com substâncias antioxidantes como

vitamina C e E e seus derivados; porém deve-se ter em mente a ação dessas

substâncias, pois a permeação cutânea de um filtro solar é pequena, esta

formulação deve formar um filme protetor sobre a pele e permanecer nas suas

camadas mais externas. Uma substância antioxidante como a vitamina E, por

exemplo, preferencialmente deve atingir a derme, mas numa formulação

fotoprotetora isto não ocorrerá (SHAATH, 1997; WUNSCH, 2001; MATHEUS,

2002).

Tendo em mente essas preocupações, tem sido pesquisado mais

amplamente os filtros solares. Encontramos comumente, nas formulações

cosméticas a associação de filtros físicos e químicos, que através de

mecanismos de ação diferentes, asseguram fotoproteção eficaz. Ocorre a

reflexão parcial da radiação através de filtros físicos (filtros solares

inorgânicos), que garantem ao consumidor menor fototoxicidade,
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fotossensibilização e fotoalergia; e posteriormente ocorre absorção e

neutralização dos raios excedentes por filtros solares químicos (filtros solares

orgânicos). Algumas pesquisas realizadas verificaram o uso de melanina

natural particulada como filtro solar, provavelmente devido sua ação anti

radicais livres (OAKLEY, 1992; GARCIA, 1998; WUNSCH, 2001).

As novas formulações cosméticas fotoprotetoras devem e/ou podem

conter as seguintes propriedades: proteção aos raios UVA e UVB empregando

associações de diferentes substâncias ativas que absorvem as radiações em

comprimento de onda diversos; ter fotoestabilidade; ser fotoquimicamente

inerte; não fototóxico; não provocar reações irritantes e/ou sensibilizantes; se

for possível isomerização na molécula, que esta seja reversível; não interagir

com outras substâncias químicas de utilização cosmética que possam ter uso

concomitante; ser insolúvel em água; acessível financeiramente; ser

compatíveis com o veículo e outros componentes da formulação que facilitem

seu uso; ser incolor e ter toque agradável ao ser aplicado na pele, por ser um

constituinte significante da formulação, excedendo 15%, a substância ativa

deve apresentar propriedades que favoreçam seu uso cosmético como boa

solubilização, emulsificação, emoliência, mistura; ser isomericamente puro e

estável por prolongado tempo de estocagem (SHAATH, 1997).

o veículo da formulação fotoprotetora define algumas características do

produto, como o tipo de filme que formará sobre a pele, a interação com outros

produtos, o deslocamento espectral, e emulsões água em óleo (A/O) possuem

melhor resistência à água (MATHEUS, 2002).

Os extratos vegetais, emulsificantes lipofílicos e polímeros

emulsificantes têm sido utilizados nas formulações, complementando a ação

protetora dos filtros químicos como: extrato de Aloe vera, café verde, amor

perfeito e manteiga de karité. Também algumas biocerâmicas marinhas têm
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apresentado resultados positivos como auxiliares à fotoproteção de amplo

espectro (OAKLEY, 1992; GARCIA, 1996; WUNSCH, 2001).

Em modelo animal (ratos), quando se utilizou diariamente uma

formulação fotoprotetora, observou-se a redução dos danos na derme, menor

índice de carcinogênese, maior proteção à zona de colágeno e menor elastose.

Estudos recentes em humanos demonstraram que seu uso diário reduz o

surgimento de manifestações malignas na pele exposta a radiação solar

(GILCHREST, 1983).

A radiação solar tem características eletromagnéticas e diferentes

quantidades de energia, dependendo do comprimento de onda, conforme as

equações abaixo:

E= hv

Onde: E= energia (ergs), h = constante de Planck= 6,62 X 10-27 erg/s e

v= freqüência (ciclos/segundo ou Hertz).

'v=c/l..

Onde c= velocidade da luz=3 X 1010 cm/s e À.=comprimento de onda

(cm ou m).

Temos então a equação que explica a ação solar sobre a pele:

E=hc/l..

Portanto podemos concluir que o comprimento e a quantidade de

energia da onda são inversamente proporcionais; assim, quanto menor o

comprimento de onda, maior será a quantidade de energia que ela carrega. Tal

mecanismo serve para o entendimento das radiações UVA, UVB e UVC e seus

efeitos sobre a pele humana (SHAATH, 1997).
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Os raios solares visíveis ao olho humano são apenas uma pequena

parte do espectro desta radiação, deste espectro fazem parte os raios UV com

suas ondas de diferentes cargas energéticas e comprimentos, que provocam

efeitos fotoquímicos na pele e cabelos. Os novos filtros solares que são

lançados ao mercado garantem proteção aos raios de comprimento de onda

entre 280nm até 360nm, sendo que a associação de substâncias que

absorvem os raios UVA e uva, oferece proteção solar de amplo espectro

(SHAATH, 1997).

7.2.1-Filtro solar químico

Os filtros solares químicos também podem ser chamados de filtros

solares orgânicos e são divididos em classes de acordo com suas

propriedades químicas, como: ácido p-aminobenzóico (PABA) e p

aminobenzoatos, salicilatos, cinamatos, benzofenonas, antranilatos,

dibenzoilmetanos, derivados de cânfora e outras substâncias, o Quadro 4

possui a nova lista de filtros químicos regulamentados pela Agência de

Vigilância Sanitária (ANVISA) (LOWE, et ai 1997).
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Quadro 4 - Novos filtros solares químicos disponíveis no Brasil (ANVISA, 2002)

Número de ordem Substância (NOME INCI) MAXIMA
CONCENTRAÇÃO
AUTORIZADA

1 Sulfato de Metila de N, N, 6%
N- trimetil - 4-(2,oxobom - 3
- i1idenometil) anilínio
CAMPHOR
BENZALKONIUM
METHOSULFATE

2 3 3' - (1 4- 10% (expresso como ácido), ,
feniJenodimetileno)bis
(ácido 7, 7 - dimetil - 2 - oxo
- biciclo - (2.2.1) 1-
heptilmetanosulfônico e
seus sais
TEREPHTALYLlOENE
DICAMPHOR SULFONIC
ACIO (e SALTS)

3 1 -(4 - tere - butilfenil) - 3 - 5%
(4 -metoxifenil) propano - 1,
3 - diona BUTYL
METHOXY OIBENZOIL
METHANE

4 Acido alfa - (2 - oxobom - 3 6% (expresso como ácido)
-ilideno) tolueno - 4 -
sulfônico e seus sais de
potássio, sódio e
trietanolamina
BENZYLlOENE CAMPHOR
SULFONIC ACIO e SALTS

7 2 - Ciano - 3,3'- 10% (expresso como ácido)
difenilacrilato de 2 -etilexila
OCTOCRYLENE

8 4 - Metoxicinamato de 2 - 3%
etoxietila CINOXATE

9 2, 2' - dihidroxi - 4 - 3%
metoxibenzofenona
BENZOPHENONE-8

10 Antranilato de mentila 5%
METHYL ANTRANILATE

12 Salicilato de trietanolamina 12%
TEA SAUCILATE

14 2,2',4,4' 10%
Tetrahidroxibenzofenona
BENZOPHENONE - 2
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Número de ordem Substância (NOME INCI) MÁXIMA CONCENTRAÇÃO
AUTORIZADA

15 IAcido 2 - fenilbenzimidazol - 5 8% (expresso como ácido)
- sulfônico e seus sais de
potássio, sódio e
trietanolamina
PHENYLBENZYLIMIDAZOL
SULFONIC ACID (e SODIUM
,POTASSIUM ,TEA SALTS)

16 4 - Metoxicinamato de 2 - 10%
etilhexila OCTYL(ou
ETHYLHEXYL)
METHOXYCINNAMATE

17 2 - Hidroxi - 4 - 10%
metoxibenzofenona
(Oxibenzona)
BENZOPHENONE-3

18 I Acido 2 - hidroxi - 4 - 10% (expresso como ácido)
metoxibenzofenona - 5 -
sulfônico e seu sal sódico
(Sulisobenzona e
Sulisobenzona sódica)
BENZOPHENONE - 4 (ACID)
BENZOPHENONE-5(Na)

19 Acido 4 - aminobenzóico 15%
PABA

20 Salicilato de homomentila 15%
HOMOSALATE

21 Polimero de N - {(2 e 4)[(2 - 6%
oxoborn - 3 -ilideno) metiij
benzil} acrilamida
POLYACRYLAMIDOMETHYL
BENZYLlDENE CAMPHOR

22 Dióxido de titânio TITANIUM Sem limite
DIOXIDE

24 N - Etoxi - 4 - aminobenzoato 10%
de etila PEG - 25 PABA

25 4 - Dimetil-aminobenzoato de 8%
1 • li 2 -etilhexila OCTYL(ou

ETHYLHEXYL )DIMETHYL
PABA
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Número de ordem Substância (NOME INCI) MAxlMA CONCENTRAÇÃO
AUTORIZADA

26 Salicilato de 2- etilhexila 5%
OCTYL(ou ETHYLHEXYL

:)SALlCILATE
27 4 - Metoxicinamato de 10%

isopentila ISOAMYLp -
METHOXYCINNAMATE

28 3 - (4' - metilbenzilideno) - d -I 4%
-cânfora 4 - METHYL
BENZYLlDENE CAMPHOR

29 3 - Benzilideno cânfora 3- 2%
BENZYLlDENE CAMPHOR

30 2,4, 6 - Trianilin - (p - carbo - 5%
2'- etil-hexil - l' - oxi) - 1, 3, 5
- triazina OCTYL ( ou
ETHYLHEXYL) TRIAZONE

31 Oxido de zinco ZINC OXIDE Sem limite
32 2-(2H-benzotriazol-2-i~-4- 15%

metil-6-{2-metil-3-(1,3,3,3,-
tetrametil-1-«trimetilsilil)oxi)-
disiloxanil)propil}fenol
DROMETRIZOLE
TRISILOXANE

33 IAcido benzóico,4,4'-[[6-[I4- 10%
[I(1 ,1-dimetil-
etil)amino]carboniijfenil)amino)
-1 ,3,5-triazina-2,4-
diil)diimino)bis-,bis(2-etilhexil)
DIOCTYL (ou DIETHYLEXYL)
BUTAMIDOTRIAZONE

34 2,2'-metileno-bis-6-(2H- 10%
benzotriazol-2-il)-4-(tetrametil-
butil)-1 ,1 ,3,3-fenol Metileno
bis--benzotriazolil tetraetil butil
fenol METHYLENE BIS-
BENZOTRIAZONYL
TETRAMETHYLBUTYLPHEN
OL

35 Sal monosódico do ácido 2,2'- 10%(expresso em ácido)
bis-(1 ,4-fenileno)- 1H-
benzimidazol-4,6-dissulfônico
BISIMIDAZYLATE

36 (1,3,5)-triazina-2,4-bis{[4-(2- 10%
etil-hexiloxi)-2-hidróXl}fenil}-6-
(4-metoxifenil)
ANISOTRIAZINE
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Funcionam absorvendo fótons de energia de luz em uma região da

molécula denominada grupo cromóforo associado ao deslocamento de elétrons

em sistemas conjugados e geralmente são compostos aromáticos baseados na

capacidade do anel de benzênico ter deslocamento por ressonância. Assim,

quando a molécula absorve um fóton, promove o deslocamento do elétron da

camada 1t a um nível maior de energia, passando do estado fundamental para

o excitado. A molécula tende a sair do estado excitado e retomar ao

fundamental ou a um estado excitado de menor energia- pelo caminho mais

rápido, dependendo da estrutura do cromóforo, através ·de fluorescência,

relaxamento vibracional, reações fotoquímicas e declínio radioativo (SHAATH,

1997).

Estes compostos absorvem a energia UV nociva ao organismo,

existente no intervalo de comprimento de onda entre 250 e 350 nm,

convertendo-a em radiações inofensivas, de comprimento de onda maior e

retomando à um estado energético mais baixo. Dependendo da proteção

oferecida pelo filtro solar químico, podemos classificá-los em absorvedores de

UVA, que absorvem os raios entre 320 e 400nm, e de UVB, que são as

substâncias químicas capazes de absorver a radiação entre 290 e 320nm. A

melhor classificação dos filtros solares químicos disponíveis no mercado é

baseada nas propriedades químicas das várias substâncias, portanto temos:

-einamato e derivados, que absorvem raios UVB e possuem a seguinte

fórmula estrutural (SHAATH, 1997):

R R

-0-,' I I
A '/ .. " c=c~c-on

.-.~ . 11

o
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-p-Aminobenzoato (PABA) e derivados, também absorvem os raios UVB

e possuem a seguinte fórmula estrutural (SHAATH, 1997):

tl.'t'J.~_ C-CA
R/···~-.-11

O

-Derivados de Salicilato que absorvem a radiação UVB com a fórmula

estrutural a seguir (SHAATH, 1997):

OR
. I

ryc~~

~o/

-Derivados da Benzofenona, que neutralizam os raios UVA e possuem a

seguinte fónnula estrutural (SHAATH, 1997):

:·n O ... R

A-<>-g-<>-R
f\

-Derivados canforados, absorvem a radiação UVB e possuem a seguinte

fónnula estrutural (SHAATH, 1997):
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-Derivados de Dibenzoilmetano, absorvem os UVA e possuem a

seguinte fórmula estrutural básica (SHAATH, 1997):

fi

~ ... c~ ..~.)l~_.·_.~.;( 'Il~_·_...~..... ··H
.. O O

-Derivados de Antranilato, que absorvem os UVA e possuem fórmula

estrutural como segue abaixo (SHAATH, 1997):

OR
I ..

.(X~...c~.. 1°
..~/HN

. I
R

-Restam 6 compostos aprovados em vários países, que absorvem os

raios UVB e que possuem estruturas variadas: Trioleato de digaloíla (FDA,

2.15, S.55); Lawsone com driidroxiacetanona (FDA); ácido 2-fenilbenzimidazol

5-sulfônico (FDA, 1.6, 5.45); ácido- 3 -imidazol- 4- acrílico (1.5, S.46); 5-metil- 2

-fenilbenzoaxol (2.19, S.47),e glioxilato de 3,4 -dimetoxifenilsódico (2.20, S.50)

(5HAATH, 1997).

Os filtros solares químicos procuram oferecer ao consumidor proteção

UVA e UVB. A maior incidência de raios solares são dos raios UVA, para os

quais não existia inicialmente uma proteção adequada disponível no mercado.

A exposição ao UVA pode produzir bronzeamento direto da pele, porém

também pode causar dano ao tecido elástico, e ã pele actínica e contribui na

gênese do cãn~er de pele (WILKINSON et aI., 1990)
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Existem no mercado produtos com FPS variados, porém é consenso

entre os profissionais de Cosmetologia que o valor 30 fornece uma proteção

adequada para pele sensíveis, não sendo necessário valores de FPS

superiores (SHAATH, 1997).

o emprego de FPS elevados nas formulações cosméticas fica limitado

devido ao seu custo elevado e maior risco de provocar irritações na pele. Dos

vários filtros químicos conhecidos, o octil triazona é citado na literatura como

um dos que oferece uma proteção solar mais eficaz, e também apresenta boa

fotoestabilidade e maior resistência às reações de hidrólise, mesmo quando

associado a outros filtros comuns como p-metoxicinamato de octila,

metilbenzilideno canforado, octocrileno, dentre outros (WUNSCH, 2001).

Os filtros solares químicos são geralmente compostos aromáticos que

são conjugados eletronicamente. Em muitos casos este anel aromático possui

um grupo doador de elétrons, como uma amina ou radical metoxila nas

posições orto ou para, como se observa na figura 14 (SHAATH, 1997).

Através de cálculos da mecânica quântica observamos que a energia

absorvida na forma de raios ultravioleta de alta energia e baixos comprimentos

de onda, é correspondente à energia requerida para a excitação fotoquímica da

molécula. O retorno ao grau de excitação mais baixo por essas substâncias

ocorre com a emissão de radiação de maiores comprimentos de onda e de

menor energia (SHAATH, 1997).
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Figura 14 - Ressonância na molécula do p-aminobenzoato (SHAATH,

1997)

Se a energia emitida ocorre em comprimentos de onda na região do IV

ocorrerá um leve aquecimento na pele, que passa despercebido uma vez que

esta recebe uma grande quantidade de calor, quando se encontra exposta ao

sol. Além das substâncias ativas, nas formulações de filtros temos a influência

de outros fatores, como: (SHAATH, 1997; MATHEUS, 2002).

pH

Nas formulações cosméticas com filtros solares químicos, na forma de

ácidos ou bases, é preciso cuidado com a modificação da ressonância, que

pode alterar a energia absorvida para provocar esse deslocamento do elétron e

alterar a proteção que o produto pode oferecer (SHAATH 1997).

Compostos ácidos em meio alcalino (valor de pH acima de 9) favorece a

formação de ânions, que aumentam o deslocamento de elétrons pela estrutura

que diminui a energia requerida capaz de provocar este efeito totoquimicamente

e um efeito batocrômico é observado (deslocamento para comprimento de

ondas maiores). Como exemplo citamos o fenol, que em meio alcalino produz o

ânion fenolato (SHAATH, 1997):



73

Em meio ácido (valor de pH abaixo de 4) ocorre protonação das aminas

aromáticas, como a anilina que vemos abaixo, que diminui a nuvem eletrônica

no deslocamento da estrutura, resultando num efeito hipsocrõmico

(comprimentos de onda menores) (SHAATH, 1997):

Solvente

>©{
Nf-I

2

H"
' .. /5'>

'~~l
NH ,

" }

'8
u..... ··- R

Vários solventes vêm sendo empregados em diferentes formulações

cosméticas com filtros solares químicos. O solvente preferível é aquele que

produz a menor interação entre a molécula da substância química entendida

como filtro solar e o solvente. A solvatação de filtros polares como o PABA, com

solventes polares como água ou metanol, estabiliza a molécula mas dificulta o

deslocamento do elétron, resultando em um efeito hipsocrômico (SHAATH,

1997)

li ,õ- RM;, ," :/..
:0: tI ;. /H
", . 'o ..

R/H ";O~/..'H'.O."N '/ ç" "R
H/ - 11 HRH - o" , . , , .. : , .. /

.~ o
/ * • H "H ••

A / '\
:o: :0:

'R R/

Figura 15 - Representação da molécula de PABA e a interação soluto

solvente (SHAATH, 1997)
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Coeficiente de extinção (&)

o valor do coeficiente de extinção representa a eficácia do filtro solar

químico. Uma substância com alto valor de E absorve maior quantidade de

energia ultravioleta que outra com valor menor de E. Este valor foi estabelecido

através de estudos que levam em conta o deslocamento de elétrons da

molécula, a configuração da estrutura e o Àmax que o filtro solar é capaz de

absorver (SHAATH, 1997).

Podemos notar a grande influência da ressonância no valor do

coeficiente de extinção quando comparamos os valores de E e as estruturas

químicas dos seguintes exemplos: octildimetil PASA e salicilato de

homomentila. O octildimetil PASA tem substituintes no anel benzênico na,
posição para, enquanto que o salicilato de homomentila possui substituintes

duplos na posição orto, levando a desvios de planaridade do anel e que dificulta

o deslocamento eletrônico, levando a valor menor de E. Raciocínio semelhante

pode ser feito quando comparamos salicilato de octila e de homomentila, que

são disubstituídos em orto, com compostos disubstituídos em para, que

possuem maior conjugação, maior deslocamento de elétrons e, portanto, maior

valor de E .(SHAATH, 1997).

7.2.2-Filtro solar físico

São compostos com partículas de tamanho reduzido que permitem

espalhar, refletir ou absorver a radiação solar nas faixas UV, visível e até

mesmo IV, desde que em quantidades suficientes para produzir um filme eficaz

sobre a pele capaz de garantir proteção a diversos comprimentos de onda.

Alguns exemplos de filtros solares físicos são: óxido de zinco, dióxido de titânio,

óxidos de ferro, caolim, mica, bentonita, sílica, vaselina vermelha, talco e
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calamina; destes, os óxidos de titânio, zinco e ferro são os mais amplamente

utilizados nas formulações existindo uma grande variedade de partículas e

suspensões (SHAATH, 1997; LOWE et aI., 1997).

o desenvolvimento de filtros solares particulados requer o conhecimento

das propriedades óticas e da superfície química do material particulado relativo

ao meio de dispersão, além disso o tamanho da partícula é crítico na

determinação de eficácia do espectro que o filtro protege. O termo micronizado

refere-se às partículas que foram reduzidas fisicamente ao tamanho de mícron,

sendo microfino o termo mais correto, apesar de não existir uma terminologia

padronizada, devendo ocorrer futuramente, pois, em geral, a força de dispersão

de uma substância é maior quando seu tamanho da partícula é em tomo da

metade do comprimento de onda da luz incidente (LOWE et aI., 1997).

Álém do tamanho da partícula, a técnica de incorporação interfere em

sua eficácia fotoprotetora, porém existem patentes japonesas de óxidos

metálicos transparentes com diâmetros menores que 300A, incluindo dióxido de

titânio, óxido de zinco, cobalto e estanho. Outras patentes japonesas revelam o

uso siloexano tratado com dióxido de titânio com diâmetro entre 40 e 70 ~m

(SHAATH, 1997).

Os bloqueadores físicos disponíveis no mercado são utilizados em

diferentes tamanhos de partículas, em vários produtos cosméticos (SHAATH,

1997).

7.2.3-Eficácia

Vários fatores são levados em conta na elaboração de um protetor solar,

visando uniformidade na apresentação da formulação, leve opacidade e boa
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espessura após a aplicação sobre a pele; porém tais fatores variam com a

estrutura química, capacidade de absorção, concentração, aderência das

partículas do componente ativo. Portanto, um mesmo agente absorvedor de

fótons pode apresentar diferentes graus de efetividade, que também varia

conforme o veículo escolhido, alterando a formação do filme que se forma sobre

a pele (MARTI-MESTRES et aI., 1997; WUNSCH, 2001).

A eficácia de um filtro solar é medida através da energia UV requerida

para produzir a DEM na pele protegida, expresso como FPS. Este FPS pode

ser determinado por espectroscopia in vitro. Uma formulação fotoprotetora mais

eficaz é foco de estudo de diversas pesquisas e atualmente temos no mercado,

produtos nas diversas formas cosméticas, como emulsão, solução oleosa, stick,

gel, loção e gel-creme, sendo que as emulsões normalmente alcançam os

maiores valores de FPS (SHAATH, 1997).

.8-Substâncias ativas e o combate ao envelhecimento cutâneo

8.1- Substâncias usadas em formulações orais

Do ponto de vista específico do envelhecimento cutâneo, várias

substâncias ativas podem ser administradas por via oral, sendo alvo de

pesquisas sobre prováveis efeitos, mecanismo de ação, eficácia e toxicidade,

como exemplo, temos: beta-caroteno, vitamina A, vitamina C, vitamina E,

vitamina H, vitamina 86 e o selênio (FRANCES, 1995).

As vitaminas são separadas em dois grandes grupos de acordo com sua

solubilidade: hidrossolúveis, como a vitamina C, e lipossolúveis, como' as

vitaminas A, E e K. Tanto no tratamento medicamentoso como cosmético, as

vitaminas vêm sendo usadas visando minimizar os efeitos do envelhecimento

(DeRITTER, 1982).
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8.1.1-B-caroteno

o l?>-caroteno é um precursor da vitamina A e sua taxa de conversão é

baixa, dependendo de fatores condicionantes da atividade do caroteno

desoxigenase, como a saturação do organismo em vitamina A, quantidade

unitária ingerida e aporte protéico. O consumo médio de l?>-caroteno deve ser na

ordem de 1,5 mg/dia. Caso se eleve a quantidade ingerida, o l?>-caroteno se

deposita na pele e lhe confere um tom alaranjado (I=RANCÉS, 1995).

Há muito tempo são conhecidas as propriedades anti-radicais livres do l?>

caroteno, na gênese dos carcinógenos cutâneos. O l?>-caroteno age sobre as

células imuno-competentes aumentando os linfócitos T e as células Killers. A

partir destas propriedades, é possível que o beta-caroteno tenha uma atividade

antienvelhecimento, que ainda não foi demonstrada cientificamente (FRANCES,

1995).

8.1.2-Vitamina A

A vitamina A tem igualmente propriedades anti-radicais livres, mas seu

efeito preventivo ou curativo sobre o envelhecimento cutâneo nunca foi

demonstrado. Além disso, a suplementação oral desta vitamina é limitada por

Sua toxiCidade quando em doses superiores a 5000 UI/Kg/dia. É uma vitamina

hidrossolúvel, de fácil absorção, porém não é armazenada pelo organismo,

sendo necessária sua ingestão diária através dos alimentos e/ou suplementos

vitamínicos. Cataliza reações de desaminação oxidativa dos aminoácidos,

oxidação dos aldeídos e desidrogenação de cadeias alifáticas. Participa do

processo de crescimento e reprodução, formação da pele, unhas e cabelo,

desenvolvimento da visão e alívio do cansaço dos olhos, diminuição da dor

proveniente de lesões na boca, lábios e língua e atua no metabolismo de

carboidratos, gorduras e proteínas (FRANCES, 1995; VELASCO et aI., 1998).
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8.1.3-Vitamina 86 (piridoxina)

Possui característica hidrossolúvel e está presente na alimentação, em

medicamentos ou suplementos vitamínicos. Essa vitamina é, na verdade,

composta por um grupo de substâncias: piridoxina, piridoxal e piridoxamina.

Sua ausência causa depleção da pirodoxal-5-fosfato nos tecidos, ocorrendo

distúrbios no metabolismo, danos neurológicos, alteração do ritmo cardíaco e

até ulceração das mucosas. Pesquisas em animais mostraram que sua

deficiência causa um espessamento epidérmico edematoso, com infiltração de

leucócitos (VELASCO et aI., 1998).

8.1.4-Biotina, Coenzima R ou Vitamina H

É uma vitamina dó cómplexó 8, que contém enxofre em Suá molécula e é

pouco hidrossolúvel. É fundamental para a manutenção de uma pele saudável e

apresenta sinergismo com vitaminas 82, 86, A e niacina. Em formulações

cosméticas tem importante ação anti-seborréica (VELASCO et aI. J 1998).

8.1.5-Vitamina C

Sua ação antioxidante é conhecida há muito tempo. É hidrossolúvel e

instável, sendo uma das primeiras moléculas capaz de reagir diretamente com

os radicais peróxidos e regenerar a vitamina E da membrana oxidada, o

tocoferoxil em tocoferol, oxidando-se e formando a molécula de diidroascorbato.

As necessidades diárias são da ordem de 45 mg/dia, amplamente cobertas por

uma alimentação normal (FRANCES, 1995; OKIGAMI, 2üü1b).

Além de seu efeito antioxidante, estimula a síntese de colágenos tipo I e

111, observada em cultura de fibroblastos humanos, estimula os genes da
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síntese de procolágeno, diminui a peroxidação lipídica, aumenta a resistência

dos vasos sanguíneos e provoca formação da hidroxiprolina. Porém, em altas

doses deixa as células suscetíveis a substâncias oncogênicas, e na presença

de metais, forma novos radicais livres superóxido, lesando o DNA. Também

observou-se que seu excesso causa depleção da glutationa intracelular,

causando maior toxicidade a xenobióticos (FRANCES, 1995; DRINGER et aI.,

1999; OKIGAMI, 2001b; RAMOS-E-SILVA et aI., 2001).

A depleção da glutationa provocada pela vitamina ·C é uma pesquisa

recente e polêmica, pois em dose diária elevada auxilia a sensibilização das

células neoplásicas ao tratamento convencional, mas por outro lado temos que

esta depleção dificulta a metabolização de xenobióticos, excretados na urina

sob a forma de mercaptopuratos, observada com doses elevadas e constantes

de vitamina C. Muitos pacientes acreditam fortalecer suas defesas imunológicas

e a resistência ao câncer, pela ingestão da vitamina C, sendo observado

justamente o contrário. A enzima glutationa transferase transporta a forma

oxidada da vitamina C, o diidroascorbato, ao interior das células onde esta

molécula é reduzida, via glutationa redutase. Em algumas pesquisas, a

ausência da expressão genética da enzima glutationa transferase (GST)

representa um fator de risco considerável de predisposição ao câncer. Como

pode-se notar a ação da vitamina C sobre essa doença é polemica (AGUS et

aI., 1999; HOULSTON, 1999; WELFARE et aI., 1999; JOURENKOVA

MIRONOVA et aI., 1999; EATON et aI., 1999; REBBECK et aI., 1999; DRINGER

et aI., 1999; LALLAS et aI., 2000; OLSHAN et aI., 2000; High-dose vitamin C,

2000; SETIAWAN et aI., 2000; RICE, 2000; LAMPE et aI., 2000; WINTER et aI.,

2000; KELADA et aI., 2000; MILLlKAN et aI., 2000; CRUMP et aI., 2000).

o aumento da ingestão oral da vitamina C é acompanhado de diminuição

da sua absorção e elevação da excreção urinária desta, sem risco de
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toxicidade. Este fato conduz à preferência ao uso tópico da vitamina, ao oral na

luta contra o envelhecimento cutâneo (FRANCES, 1995; OKIGAMI, 2001 b).

8.1.6-Vitamina E

A vitamina E ou u-tocoferol é potencialmente uma das vitaminas mais

interessantes-na luta contra o envelhecimento cutâneo. O u-tocoferol, a

principal molécula constituinte da vitamina E, é um álcool que pode ser

sintetisado ou obtido da natureza, é instável e comercializado na forma de

acetato de tocoferila, que não possui a mesma ação que o tocoferol quando

avaliado in vitro (FRANCES, 1995; DJERASSI et aI., 1986; OKIGAMI, 2001b).

HO ?H3~
,~ rn
TI;T . X CH3 HXc~~A3

CH~ Ao = ~~ ~ ~ ~ CH3
3 I' CH3

CH3

Figura 16- Fórmula estrutural do u-tocoferol (THOMAS, 2000)

Essa vitamina tem um papel importante na prevenção da peroxidação

dos fosfolipídeos de membrana, que conduzem a processos de polimerização

com alteração das propriedades bioquímicas e mecânicas das células e a morte

celular. Graças a sua cadeia isoprenóide lateral, os fosfolipídeos se integram à

membrana celular, com uma face em contato com a água e outra lipídica, e

pode, dessa forma, captar o elétron excedente dos radicais livres, oxidando-se

e protegendo a membrana celular de lesões (FURUSE, 1987; KAMAL-ELDIN et

aI., 1996; OKIGAMI, 2001 b).
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A vitamina E atua sinergicamente com a glutationa peroxidase, sendo

dependente do selênio e da glutationa, e com a vitamina C, reduzindo a

vitamina E oxidada e deixando-a novamente com ação antioxidante, ao mesmo

tempo que o tocoferol protege a membrana celular. O tocoferol é regenerado

pelo ubiquinol elou ácido ascórbico e o ascorbil é recuperado pela glutationa

reduzida e esta é regenerada por grupamentos tióis. A primeira vista parece

uma dinâmica complexa, mas in vivo o sistema é muito eficaz (DJERASSI et aI.,

1986; FURUSE, 1987; FRANCES, 1995; KAMAL-ELDIN et aI., 1996; OKIGAMI,

2001 b).

Teoricamente, as necessidades diárias, da ordem de 12 a 15 UI/dia são
,

normalmente cobertas pela alimentação e sua absorção ocorre por ingestão

oral de seus ésteres. De forma semelhante a outras vitaminas lipossolúveis,

encontra-se, em sua maior proporção, no suco pancreático e na forma de sais

biliares, sendo eliminado, principalmente, com as fezes. A suplementação oral

da vitamina E terá efeito antioxidante muito maior se comparado com o uso

tópico isolado, podendo inclusive interferir na prevenção da arterosclerose.

Entretanto a difusão tecidual, em particular cutânea, da vitamina E após sua

administração oral é ainda pouco conhecida e não existe atualmente qualquer

confinnação científica do efeito benéfico desta suplementação sobre o

envelhecimento cutâneo (STAMPFER et aI., 1988; FRANCES, 1995).

8.1.7-Selênio

O selênio é um oligoelemento indispensável ao homem, cujas

necessidades não estão bem definidas. Acelera a atividade da glutationa

peroxidase e provoca o aumento da concentração desta enzima, um

antioxidante natural localizada no citosol ou nas mitocôndrias que tem como

função reduzir um número elevado de peróxidos, protegendo as membranas

celulares, os ácidos nucléicos e as proteínas contra a degradação pelos
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radicais livres. Na presença desse substrato, a glutationa peroxidase aumenta

sua concentração até atingir níveis tóxicos e depois volta a diminuir (FRANCES,

1995; OKIGAMI, 2001b).

Estudos comprovaram que seu uso oral prevíniu lesões ao DNA

causadas pela radiação ultravioleta, diminuiu processos inflamatórios na pele,

agindo sobre a interleucina-II e outras respostas dessa natureza e reduziu a

apoptose celular, aumentando a capacidade antioxidante celular. A Academia

Nacional de Ciências (EUA) recomenda uma ingestão diária de 50 a 200 !J.g/dia,

ou seja pelo menos 1 !J.g/Kg de peso corporal, e a forma orgânica poderá ser

armazenada nos tecidos, sob forma de selênio-cisteína, em particular no sítio

ativo da glutationa peroxidase. O papel preventivo ou curativo do selênio na

senescências cutâneas permanece hipotético, sabe-se que ele previne certos

danos celulares epidérmicos fotoinduzidos e alguns autores recomendam uma

suplementação de selênio na ordem de 100 !J.g/dia e de 200 !J.g/dia, em caso de

antecedente de carcinoma cutâneo (FRANCES, 1995; OKIGAMI, 2001b).

8.1.8- Pseudopeptídeos

Sabemos que o processo oxidante é apontado como a principal causa do

envelhecimento extrínseco, incluindo reações secundárias catalisadas por

metais que originam o forte oxidante ozônio, ou aldeídos tóxicos, menos

conhecidos, de vida longa, como formaldeído, acetaldeído e acroleína. Este

processo também gera Iipídeos hidroperóxidos (LOOH) que não são

neutralizados diretamente por substâncias como a vitamina C e E, pois não se

tratam de radicais livres e possuem natureza química anfifílica; mas podem

reagir com fosfolipídeos da membrana celular causando a morte da célula.

Outro efeito tóxico atribuído aos LOOH está na sua atividade migratória, tanto

para o exterior da célula, quanto em direção ao núcleo celular podendo danificar

a molécula de DNA e/ou o interior da matriz extracelular, oxidando proteínas
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como colágeno e elastina e acelerando o envelhecimento cutâneo (NICOLAY et

aI., 2002).

Os pseudopeptídeos são obtidos sinteticamente e vem sendo

pesquisados pois apresentam ação neutralizadora dos LOOH in vitro, gerando o

álcool correspondente não-tóxico e também reagem com aldeídos secundários

endógenos, protegendo proteínas como colágeno (NICOLAY et aI., 2002).

Um fato interessante é o caráter protetor antipoluente dos queratinócitos

fornecido pelos pseudopeptídeos, sendo que a morte destas células, em

ambiente poluído, foi maior quando não tratados com pseudopeptídeos

(NICOLAY et aI., 2002).

8.1.9-0utras substâncias

Outras substâncias ou compostos também usados para combater certos

efeitos do envelhecimento cutâneo são, os ácidos graxos essenciais,

oligoelementos estimulantes da S.O.D. (superóxido dismutase) ou certos

derivados de óleo de peixe que ainda não tiveram estudos científicos rigorosos,

visando demonstrar a sua eficácia (FRANCES, 1995, WUNSCH, 2001).

8.2-lmportância cosmética

o uso de produtos cosméticos tem mudado muito no decorrer dos

tempos. Temos como base meados do século XVIII, onde as mulheres que

demonstravam maiores cuidados com a pele eram tidas como feiticeiras, a cura

de enfermidades mais graves estavam nas mãos de benzedeiros e a base de

medicamentos consistiam em ervas e orações. Felizmente, esse clima de

magia que dominava o cotidiano da época colonial foi se transformando e
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dando espaço aos interesses comerciais. Atualmente, esses produtos

industrializados competem entre si num mercado consumidor cada vez mais

esclarecido em bases científicas, e que utiliza amplamente cosméticos, mas

buscando sua qualidade, segurança e eficácia. A expectativa gerada pelo

marketing divulgador de novas formulações cosméticas, muitas vezes não

corresponde à realidade observada pelos consumidores, necessitando uma

equipe de químicos, farmacêuticos, biólogos, médicos e esteticistas que

garantam o desempenho adequado do produto, desde a industrialização até a

sua utilização pelo consumidor (MAGALHÃES, 2000).

Existem muitas formas de se definir um produto cosmético, mas a que

explica o seu amplo emprego pode ser descrita assim: "Cosméticos são

formulações de aplicação local, fundadas em conceitos científicos, destinadas

aos cuidados e embelezamento da pele humana e seus anexos, assegurando

as funções vitais, evitando irritar, sensibilizar, ou provocar fenômenos

secundários indesejáveis, atribuídos a sua absorção sistêmica, devendo ser

analisados e utilizados preferencialmente segundo características individuais".

Assim, podemos entender um conceito que vem sendo empregado a cinco

décadas: "Cosmetologia é a ciência e a arte envolvidas na manutenção e

melhorias dos caracteres celulares da pele" (MAGALHÃES, 2000).

Podemos dividir os cosméticos em quatro categorias: de higiene pessoal,

aqueles que promovem algum benefício à pele, as maquiagens e os perfumes;

e esses produtos, quando aplicados na pele podem alterar a função barreira, a

permeabilidade, a perda de água transepidérmica, a resposta imunológica, a

vascularização, a concentração de colágeno, e outras características. Na

Cosmetologia moderna não se busca uma formulação inovadora, mas procura

se compreender melhor como os componentes ativos comumente usados

nesses produtos agem, buscando-se desenvolver um produto que forneça

efeitos diversos (RAMOS-E-SILVA, 2001).
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Até o lançamento de um novo produto no mercado, é necessário se fazer

uma grande pesquisa, procurando-se elaborar formulações viáveis

economicamente, satisfazer consumidores mais bem informados e mais

exigentes, ser eficaz, cumprir os objetivos a que se destina e solucionar

desafios que permitam melhor aceitação do cosmético. Superar esses

obstáculos não é uma coisa simples na elaboração do produto, pois além da

pesquisa mercadológica, o cosmetólogo depara-se com os limites dos

componentes que pretende usar na fórmula a fim de obter os efeitos desejados

(MICHELlNE et aI., 1989; ROCHE, 2001).

Os cosméticos antienvelhecimento possuem diversos objetivos, como: a

manutenção da beleza, prevenção do envelhecimento precoce, controle das

secreções das glândulas sebáceas, manutenção da pele hidratada,

fomecimento de vitaminas e outras substâncias antioxidantes, garantia de

eficiente proteção à radiação ultravioleta, prevenção e atenuação das rugas e

manchas senis, a ativação da síntese de macromoréculas e da renovação

celular, procurando-se evitar reações químicas e enzimáticas danosas. Visando

o bem-estar do consumidor, as formulações cosméticas, atualmente, são mais

seguras quanto ao aspecto físico, microbiológico, químico e toxicológico,

respeitando as especificações da portaria número 348, de 18 de março de 1977

(KARG, 1987; MICHELlNE et aI., 1989; MENDONÇA, 1998).

Conhecendo melhor os mecanismos de ação de cada substância toma

se mais fácil a elaboração de produtos cosméticos multifuncionais que atuem

em diferentes campos para corrigir problemas relacionados ao envelhecimento

cutâneo (KARG, 1987).

Dentro dos principais focos do envelhecimento, há muitas maneiras de

se tratar a pele, como hidratação, fotoproteção de amplo espectro, proteção

contra os radicais livres, queratorregulação/queratoplasticização e
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bioestimulaçãol regeneração. Muitos caminhos foram explorados com o objetivo

de restaurar e manter o aspecto jovial, no entanto tal tratamento deve ser feito

com muito critério, observando-se as características de cada caso que

dependem do tipo de pele, idade, raça, sexo, dentre outros fatores que alteram

a sensibilidade do indivíduo aos cosméticos rejuvenecedores existentes no

mercado (GARCIA, 1996; CATÁLOGO DA IONQuíMICA, 2000).

Usualmente, as melhorias na aparência são atribuídas aos cosméticos,

englobando conceitos farmacêuticos, médicos, tecnológicos e até cirúrgicos. O

bem-estar do paciente, a recuperação da sua autoestima e seu maior

engajamento social é o principal objetivo desses tratamentos nos dias atuais

(I..:iAK\';IA, l~~O).

A aplicação tópica de produtos vem crescendo mercadologicamente, e

também dentro da Ciência Cosmética, visando combater vários problemas de

pele, como evitar o ressecamento através do uso de hidratantes e emolientes;

garantir uma fotoproteção eficaz e diminuir os processos oxidativos elou

produtos resultantes. Porém, cosméticos hidratantes não alteram a estrutura da

derme, portanto não são sempre considerados de combate ao envelhecimento,

apesar de provocarem alterações indiretas nesse nível, que dependem da

concentração de água do tecido e da vascularização. O estímulo à formação de

fibras de sustentação e elasticidade elou à redução na interferência nos

processos energéticos celulares se devem a substâncias ativas isoladas ou a

uma associação destas composta por vitaminas, oligoelementos, aminoácidos,

ácidos graxos e proteínas, entre outras (GARCIA, 1996).

A principal preocupação dos formuladores de produtos cosméticos

antienvelhecimento tem sido o enrugamento fino do estrato córneo, a

transformação de queratinócitos em células escamosas, a perda de

vascularização (ou suprimento de sangue) e a incapacidade de formar a matriz
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dérmica. Parece que as proteinas fibrosas e os glicosaminoglicanos são

alterados drasticamente durante a senescência, pois os fibrobastos perdem sua

capacidade produtora, reduzindo a espessura da matriz extracelular e também

diminuem os hormônios que estimulam a síntese de proteoglicanos

(AVERSARI, 1999).

Nos novos cosméticos, a utilização crescente de vitaminas para uso

tópico no combate ao processo de envelhecimento, é uma altemativa bastante

eficaz, muito pesquisada e de grande aceitação pelo público, que tem em

mente que se trata de substâncias naturais e com baixa toxicidade. Vitaminas

orgânicas, embora não muito divulgadas no início de seu uso, tem atuação

como antioxidantes, estimulando a renovação celular, evitando, retardando ou

interrompendo mudanças degenerativas decorrentes do envelhecimento

intrínseco ou actínico. A carência vitamínica pode causar distúrbios sistêmicos e

na aparência, como secura, escamação, aspereza, manchas, rugas e falta de

elasticidade na pele; e citamos ainda a caspa, seborréia, fragilidade e ausência

de brilho em unhas e cabelos e seu uso tópico é capaz de solucionar esses

problemas (IDSON, 1994; VELASCO et aI., 1998).

8.3-Princípios ativos antienvelhecimento em destaque na aplicação

tópica

A prevenção e a proteção são o objetivo principal na terapia tópica no

combate ao envelhecimento. A formulação, a estabilização e os sistemas de

liberação tópica de componentes ativos são fatores de fundamental importância

para a Cosmetologia, visando desenvolver formulações com boa

penetrabilidade e melhor atuação filmógena protetora (GARCIA, 1996).
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8.3.1-Emolientes

o conceito de emoliência é difícil definir, pois é muito subjetivo. Adota-se

como um 'padrão' de ótima emoliência a pele sã, normal e jovem, e os

cosméticos emolientes procuram conferir à pele esta flexibilidade e suavidade.

A formulação emoliente deve minimizar as características da pele áspera e

ressecada, fornecendo ao consumidor uma sensação macia e agradável após a

aplicação, estabelecido este tempo residual em até 10 minutos após o uso. A

aceitação da fórmula do produto depende da sua estabilidade, eficácia, da sua

capacidade de distribuir-se homogeneamente sobre a pele e da sua facilidade

de aplicação. Certos óleos minerais e alguns ésteres triglicerídeos possuem

difícil aplicação, por outro lado ésteres graxos derivados de álcool isopropílico,

em especial palmitato de isopropila e miristato de isopropila, possuem boa

aceitação, devido as propriedades que estas matérias primas conferem à

formulação, inclusive a viscosidade (JUEZ et ai, 1995).

Várias substâncias ativas são usadas com propriedades emolientes pela

indústria cosmética, dentre elas, podemos citar:

Ésteres graxos

São substâncias Iipofílicas, obtidas através da esterificação de álcoois

graxos com ácidos ou vice-versa (JUEZ et ai, 1995).

o triisoestearato de glicerila, que é um triglicéride com três cadeias C18

ramificadas, apresenta boa aplicação sobre a pele e um toque agradável

verificado após 10 minutos do uso do produto. Também de acordo com essas

caraCterísticas, temos·que o palmitato de isopropila é mais bem aceito pelo

consumidor que o miristato de isopropila, sendo também um emoliente mais

eficaz (JUEZ et ai, 1995).
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Observa-se que ésteres de cadeias ramificadas, após os 10 minutos da

aplicação, perdem o toque gorduroso, deixando na pele uma sensação

agradável. Parece que cadeias mais ramificadas de menor peso molecular são

decisivos nessa propriedade do emoliente. Existe uma clara tendência mundial

evidenciada nas formulações cosméticas que utilizam substâncias emolientes,

em substituir óleos minerais, mais gordurosos e desagradáveis, por numerosos

ésteres graxos com cadeias ramificadas, como: palmitato de isopropila,

miristato de isopropila, salicilato de isocetila, dentre outros. Numerosos ésteres

graxos não ramificados, como: estearato de butila, palmitato de octila, miristato

de miristila, dentre outros; são muito empregados pela indústria cosmética, com

características diversas, dependendo do tamanho da cadeia da sua molécula

(JUEZ et ai, 1995).

Como ésteres graxos mais empregados na indústria cosmética temos os

derivados do álcool isopropílico, que são líquidos inodoros e incolores, usados

em desodorantes aerossóis, óleos de banho, filtro solares, esmaltes de unha e

outros. Temos também derivados do álcool 2-etil hexílico, que atuam como

antiirritante da pele pela ação de outros componentes existentes em xampus e

outros produtos de higiene. Podemos citar ainda ésteres graxos do álcool

isoestearílico, que são líquidos viscosos, estáveis num grande intervalo de pH e

empregados em produtos que devem ser usados próximos aos olhos; e ésteres

graxos derivados do álcool benzílico, que possuem ampla estabilidade

hidrolítica entre pH 2 e 12, bom solvente e desagregante (JUEZ et ai, 1995).

Ésteres de glicerina, glicol e polietilenoglicol

Os grupos hidroxila da glicerina permitem diferentes níveis de

esterificação com os ácidos graxos sendo que os monoglicerídeos de cadeia

larga são substâncias sólidas que atuam como reguladores de consistência em

emulsões, os diglicerídeos são pouco usados e os triglicerídeos são vistos
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como uma alternativa vantajosa quando comparada aos óleos minerais. O

emprego de moléculas com cadeias Ca e C1Q permite a obtenção de líquidos

estáveis com ótimas qualidades de emoliência (JUEZ et ai, 1995).

O monoestearato de glicerila é usado como regulador de consistência e

pode ser substituído pelo monoestearato de polietilenoglicol. Como triésteres

podemos citar: linoleato de triglicerila, caprato de triglicerila, triundecanoato de

glicerila, dentre outros; e como diéster citamos o dimiristato de propilenoglicol e

o dicaprato de propilenoglicol (JUEZ et ai, 1995; BRANDÃO, 2000).

Ésteres de polioxietilenoglicol são moléculas poliméricas conhecidas por

polietilenoglicóis (PEG), esterificadas principalmente com ácido láurico, oléico e

esteárico. São ésteres graxos usados como solubilizantes, dispersantes,

agentes filmógenos, emulgentes e agentes reguladores da viscosidade de

formulações como óleos de banho, sabões e xampus (JUEZ et ai, 1995).

Glicérides etoxilados

São glicerídeos incorporados a um número reduzido de moles de óxido

de etileno, considerados bons solventes em água de componentes insolúveis

de formulações, como certas vitaminas e essências, e utilizados como

emulsificantes auxiliares. São associados com emulsificantes lipófilos para

formar emulsõs aIA estáveis (JUEZ et ai, 1995).

8.3.2-Umectantes

Alguns autores tratam a umectação como um mecanismo de ação de

alguns hidratantes. As substâncias umectantes são higroscópicas absorvem

água da atmosfera e são utilizadas em emulsões aIA, a fim de proteger a

formulação da perda de água e de seu endurecimento. Além dessa função, com
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o emprego de um umectante adequado na formulação, pode-se melhorar a

plasticidadade, a textura e modificar a pressão osmótica, mantendo a

hidratação ao nível de estrato córneo e ainda tornar a aplicação mais agradável.

Um fato interessante é observado em altas concentrações de umectantes,

utilizadas em um ambiente com umidade relativa do ar muito baixa; onde ocorre

que o efeito pode ser uma 'desidratação' da pele, pois o umectante favorece a

perda de água para o meio ambiente. Assim, em ambientes úmidos a

necessidade do umectante é menor (JUEZ et ai, 1995).

Para cada formulação deve-se escolher o umectante adequado. Entre as

substâncias umectantes muito empregadas nas formulações, citamos: sorbitol,

glicerina, PEG, pentatriol, propilenoglicol, dentre outros. Porém argumenta-se

que produtos resultantes da biotransformação de umectantes possuem certo

grau de toxicidade, como alternativas empregamos o pantenol, a glicerina

polioxietilenada, sorbitol polioxietilenado e monoetanolamida acética (JUEZ et

ai, 1995; BRANDÃO, 2000).

8.3.3-Hidratantes

O processo de envelhecimento é acompanhado pelo ressecamento do

estrato córneo, portanto a manutenção e o fortalecimento da hidratação desta

barreira é de fundamental importância no tratamento antienvelhecimento.

Mantendo a pele hidratada, conserva-se sua firmeza, elasticidade e o aspecto

jovial. Atualmente, temos no mercado formulações leves, com toque agradável,

adequadas à aplicação diária, como emulsões estabilizadas por polímeros e

com pertillipídico equilibrado (GARCIA, 1996, L1BARDI, 1999).

Geralmente, os produtos hidratantes são encontrados na forma de

emulsões (cremes e loções), sendo que a fase lipídica promove a oclusão e a
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fase aquosa possui ingredientes higroscópicos que propfciam a umectação da

epiderme. Dentre os mecanismos de ação desses produtos podemos citar:

a) Oclusão- promovido por componentes lipídicos como vaselina, óleos,

lanolina, ésteres de ácidos graxos dentre outros (L1BARDI, 1999).

b) Umectação- ocorre com a aplicação de substâncias higroscópicas que

retém água na superfície da pele, como sorbitol, glicerina e propilenoglicol

(L1BARDI, 1999).

c) Hidratação ativa- oferecida por componentes ativos intracelulares com

capacidade higroscópica ou através da ação na estrutura celular, como os alfa

hidróxiácidos e seus derivados, fitoesteróis, uréia, lactato de amônio, vitamina E

(L1BARDI, 1999).

No combate a agentes poluentes e outras substâncias agressivas que se

acumulam sobre a pele, destaca-se a aplicação de emolientes e fonnadores de

filme lipídico fino, não pegajoso ou oclusivo, como ésteres graxos de cadeia

ramificada, ésteres de silicone, óleos vegetais ricos em ácidos graxos

insaturados (GARCIA, 1996).

Encontram-se no mercado fonnulações cosméticas com diversos

compostos para a hidratação da pele, dentre eles temos:

a) Extratos vegetais e marinhos - os hidratantes atuais exploram a

potencialidade protetora, filmógena e umectante de princípios ativos naturais

como, figo da índia, extratos vegetais protéicos não hidrolisados como de soja,

trigo, arroz, e marinhos, como microalgas e os derivados de colágeno de peixe

(GARCIA, 1996).

b) Óleos - como, amêndoas doces, uva rosa mosquete, camélia, gérmen

de trigo; em concentrações que variam de 0,5 a 5%, geralmente contendo

triglicerideos, vários ácidos graxos (Iinoléico, palmítico) e lecitina. Possuem
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função protetora aos raios UV, bíoestímulante, antioxidante, além da hidratante

(PHARMACTIVA ONLlNE, 2001).

c) Ceramidas e glicoceramidas - são esfingolipídios hidrofóbicos,

identificados como os lipídios intercelulares mais importantes do extrato córneo,

sendo heterogêneos e capazes de formar estruturas multilamelares na ausêF1cia

de fosfolipídeos. Sua atividade ocorre por retenção hídrica, regulação da

proliferação, coesão e diferenciação dos queratinócitos (IMOKAWA et aI., 1989;

GARCIA, 1996).

São encontrados em complexos polares com fosfolipídios e possuem

estruturas com caráter anfifílico ou bipolar, atuando nas camadas superficiais

da epiderme (GARCIA, 1996).

d) Fitoesteróis - extrato vegetal extraído do gérmen de trigo, da soja e da

alfazema, possuem estrutura semelhante aos esteróis, encontrados na porção

insaponificável de óleos e gorduras e fonnam um filme hidrofóbico não oclusivo

sobre a pele. Muitas vezes se elabora um creme hidratante associando-se

fitosteróis, vitamina E e outras substâncias ativas, com ação antiirritante,

antioxidante e que evita o ressecamento da pele (GARCIA, 1996; RUBIN,

1997).

e) Vitamina E - protege os lipídeos das membranas celulares, e por isso

é fácil entender que o uso repetitivo dessa vitamina, em fonnulações de cremes

O/A (óleo-em-água), na concentração de 5%, sob a forma de Iinoleato e

acetato, exerce um efeito benéfico sobre a capacidade da pele de reter água,

provocando uma umectação interna e reduzindo rugas e finas marcas de

expressão ao redor dos olhos (IDSON, 1994; TAMBURIC et aI., 1999).
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f) Uréia - molécula de peso molecular reduzido, encontrada em algumas

regiões do corpo humano, cuja principal função é a 'depuração' do

metabolismo. Muito empregada em concentrações de 5% a 8% em cremes e

leites cosméticos hidratantes, aumentando a retenção de água no estrato

córneo, além de apresentar outras funções como ação antimicromicrobiana,

manutenção do balanço hidrolipídico, ação antiiflamatória e facilita a penetração

de diversas substâncias, como glicorticóides, tretinoína; ácido salicílico e outras

no estrato cómeo. Às vezes encontra-se associada ao óleo de uvas ou

amêndoas. No plasma sangüíneo, a uréia demonstrou ser um eficiente

antioxidante, principalmente contra oxigênio singlete, radicais peróxi e hidróxi; e

também atuou como estabilizador da vitamina C no soro sangüíneo (RAAB,

1990; THIELE et ai, 2000).

g) Lactato de amônio -obtido pela neutralização do ácido lático com

hidróxido de amônio. É utilizado em creme em concentrações máximas de 12%,

devido suas propriedades umectantes e sua alta capacidade de reter água

sobre a pele. É muito usado em formulações cosméticas, pois atenua o efeito

de corticosteróides empregados no tratamento de dermatoses e inflamações;

atenua os problemas de descamação e irritação cutânea, principalmente em

peles sensíveis. É utilizado no tratamento de xerodermia, ictose, psoríase,

síndrome de Netherton, hiperqueratinazação da sola dos pés, dermatose

atópica; melhora a barreira cutânea, estimula a renovação celular; dentre outras

funções auxiliares da hidratação (L1BARDI, 1999).

8.3.4-Antioxidantes

A pele é a nossa primeira barreira de defesa, está sujeita a agressões

ambientais formadoras de radicais livres, e existe a necessidade de controlá

los, antes que provoquem danos celulares. Os antioxidantes referem-se à

substâncias que possam diminuir ou bloquear as reações de oxidação
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induzidas pelos radicais livres, podendo agir no bloqueio da propagação dos

radicais na cadeia ou na hidrólise enzimática do éster, desfazendo a

peroxidação lipídica de ácidos graxos, captura de íons metálicos de transição

ou ainda através da catálise enzimática na redução de peróxidos. O bloqueio

total é o real trabalho do antioxidante, porém alguns dos processos descritos

acima, não cessam as reações radicalares, mas evitam o acúmulo de

moléculas que podem produzir estas reações (MURAD, 1995; THOMAS, 2000).

Naturalmente, nosso organismo possui substâncias que tem por objetivo

estabelecer um equilíbrio harmônico entre as moléculas oxidantes e as

antioxidantes, e a pele, pela sua área extensa e função protetora do organismo

ao meio externo, é muito exposta ao ataque radicalar às suas células,

possuindo uma defesa natural antioxidante que é constantemente requisitada.

Uma das maiores causas do envelhecimento cutâneo ocorre pela

desorganização desse mecanismo de defesa antioxidante e,

conseqüentemente, surgem doenças na pele, resultado das condições

causadas por esse desequilíbrio e que são consequências de danos à

estruturas presentes, como lipídios, proteínas e DNA (KOHEN, 1999; THIELE

et ai, 2000).

O oxigênio do ar, absorvido em grandes quantidades nas ocasiões como

exercícios físicos, causam o estresse oxidativo de exercício (EXOS) e propiciam

o aumento da peroxidação lipídica. Desde a época de Lavoisier, Priestly e

Scheele existe vasta literatura sobre o efeito benéfico e prejudicial do oxigênio e

até o ano de 2000, 131000 trabalhos foram publicados. Em 1968, McCord e

Fridovich demonstraram que certas enzimas são estimuladas na presença do

radical superóxido e na mesma década, McCord demonstrou que radicais livres

provocam danos celulares que são minimizados pela ação enzimática (EVANS,

2000; JENKINS, 2000).
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Radicais livres também são produzidos pelo organismo humano, na

membrana mitocondrial na síntese do ATP, ou durante o transporte de oxigênio

pela hemoglobina. No nosso organismo temos a superóxido dismutase que

combate o radical superóxido e a glutationa peroxidase que ataca os radicais

peróxido, juntamente com o ubiquinol-10, que pode ser obtida comercialmente

na forma estável, oxidada, denominada Coenzima-Q®. Outras substâncias

antioxidantes são adquiridas extemamente, como as vitaminas C e E (ácido

ascórbico e a-tocoferol). O mecanismo de ação destes componentes varia

muito, porém essas funções no organismo ficam, cada vez mais, ineficientes

com o decorrer dos anos, devido a crescente exposição aos fatores extrínsecos

como luz, poluição, calor e oxigênio que ocorrem durante toda vida, sendo

agravados pelos hábitos não saudáveis e vícios como o fumo (KOHEN,' 1999;

THOMAS, 2000; THIELE et ai, 2000; OKIGAMI, 2001b).

Dentre as enzimas que atuam na proteção da matriz protêica, temos:

lipoxigenase, ciclooxigenase, tirosina hidroxilase, óxido nítrico sintase e outras.

O problema destas substâncias é que possuem um tempo de defesa limitado.

Reações de redução e oxidação entre as moléculas de a-tocoferol (vitamina E),

ubiquinol (Coenzima Q®) e ácido ascórbico (vitamina C) estão intimamente

relacionadas, e através delas temos o sinergismo da função antioxidante e a

regeneração da molécula reduzida (KOHEN, 1999; THOMAS 2000; THIELE et

ai, 2000; OKIGAMI, 2001 b).

Um dos primeiros passos do ataque radicalar observado in vivo é a

oxidação de ácidos graxos poliinsaturados (PUFA). A partir dessa ação, a

oxidação e a formação de novos radicais ocorrem em cascata, o que torna

difícil a visualização desses processos in vitro e uma substância antioxidante

pode interromper essa cascata formando um novo radical livre, mas é preciso

que este seja pouco reativo e não provoque danos às estruturas vizinhas

(MURAD, 1995; KOEN, 1999; THOMAS, 2000).
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Na pele temos a peroxidação lipídica das membranas celulares, e se os

radicais livres não forem neutralizados por enzimas presentes na pele como

catalases, peroxidases, superóxido dismutase (SOO), glutationa redutase e

glucose-6-fosfato-desidrogenase, pode ocorrer a degradação de proteínas,

danos ao ONA e até o aparecimento do câncer de pele (MURAD, 1995; KOEN,

1999; THOMAS, 2000).

Além dessas enzimas antioxidantes, a pele também possui outros

mecanismos de defesa que são as enzimas reparadoras dos danos celulares

causados por reações oxidantes, como as que atuam na molécula de ONA

evitando alterações na sequência de genes; atuando por mecanismos de

prevenção como a quelação de metais, nas defesas fisiológicas que estabilizam

membranas celulares e em outros pontos suscetíveis (MURAD, 1995; KOHEN,

1999; THOMAS, 2000).

A pele é um órgão rico em substâncias antioxidantes solúveis em água e

6leo. Como hidrossolúveis temos o ácido ascórbico, a glutationa; e as enzimas

SOO, catalase, glutationa redutase e peroxidase; e como antíoxidantes

lipossolúveis temos a vitamina E e as ubiquinonas (MURAD, 1995; KOHEN,

1999; THOMAS, 2000).

A aplicação tópica, que visa o fortalecimento das defesas antíoxidantes

da pele, contém vitaminas antioxidantes e seus derivados, como acetato ou

Iinoato de tocoferila; fosfato de ascorbil magnésio, formas estáveis de

suplementação tópica de vitamina E e C, respectivamente, que normalmente

possuem boa penetração na pele. Cogita-se atualmente o emprego de

polifenóis em novas formulações antioxidantes, embora o formulador deva

considerar sua instabilidade, devido a ocorrência de polimerização das

moléculas na elaboração do produto. A penetração cutânea dessas substâncias
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é pequena, portanto, apesar de reagirem com radicais livres e também

reduzirem as formas oxidadas das vitaminas E e C presentes na pele, sua

eficácia no uso tópico é discutida (GAREWAL et aI., 1995; GARCIA, 1996;

OKIGAMI,2001b).

As vitaminas podem ser utilizadas isoladas ou em associações, em

sistemas de liberação modificada como lipossomas, nanoesferas,

microemulsões, ciclodextrinas e outros. Destacam-se, ainda, substâncias ativas

hidrossolúveis de baixo peso molecular, como o tripeptídeo de glutadiona e

extratos marinhos e vegetais (GARCIA, 2001).

Os vegetais são ricos em substâncias antioxidantes e atribui-se esse fato

ao processo evolutivo como uma proteção natural aos radicais livres formados

pela radiação ultravioleta necessária à fotossíntese. Pesquisa recente, visando

obter substâncias antioxidantes de extratos vegetais, envolveu 65 tipos de

diferentes plantas, e o potencial antioxidativo foi analisado in vitro por diferentes

métodos. Desse estudo, 7 plantas possuíram eficácia comprovada contra

radicais superóxido, hidroxila, peróxidos lipídicos e oxigênio singlet, que são

Aeseclus hippocastanum L., Hammamelis virginiana L., Polygonum cuspidatum

Sieb., Quercus robur L., Rosimarinous officinalis L., Salvia officinalis L. e

Sanguisorba officinalis L. Destas, o Aeseclus e o Hamamelis foram mais

indicados, na forma· de extrato para serem incorporados em formulações

cosméticas antienvelhecimento e atenuadora de rugas por mostrarem forte

caráter protetor, impedindo os danos celulares devido aos ataques radicalares

(MASAKI et aI., 1995; MURAD, 1995).

Masaki e cols demonstraram que o hamamelitanino, presente na

Hammamelis virginiana L., protegeu uma cultura de fibroblastos contra os

danos causados pelos radicais livres produzidos após exposição aos raios UVB

(MASAKI, 1995; OKIGAMI, 2001a).
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Como componentes ativos de origem vegetal destacam-se os

f1avonóides, os polifenóis e a vitamina C presentes no chá verde, alecrim, a

Ginkgo biloba e a cavalinha, entre outros. Verificou-se, in vitro, que a

associação entre as vitaminas C e E apresentam sinergismo, e são utilizadas

em diversas formulações cosméticas. O mecanismo de ação envolve a inibição

da peroxidação lipídica da vitamina E, e através de reações de oxidoredução

com a vitamina C e a glutationa reduzida reduz-se novamente a vitamina E na

membrana celular (GARCIA, 1996; OKIGAMI, 2001b).

Os oligoelementos antioxidantes podem ser extraídos de elementos

como cobre, zinco, manganês e selênio, ou de extratos vegetais, como a

Mimosa tenuiflora, e de microalgas (GARCIA, 1996).

Ácido ascórbico (vitamina C)

Muitos mamíferos são capazes de sintetizá-lo da glicose oxigenada do

ácido glucorônico, porém o homem e outros mamíferos como macacos e

porcos, o extraem da dieta alimentar, sendo o antioxidante hidrossolúvel mais

comum entre os animais. Sua importância reside no fato de ser um potente

agente redutor, atuando em inúmeras reações de hidroxilação, sendo um

grande inibidor de radicais hipoclorito, aniônicos, hidroxila e outros, solúveis em

água. Sua oxidação origina o ácido deiidroascórbico, reação reversível na

presença de tióis (THIELE et aI., 2000).

Na pele humana, os níveis de vitamina C na epiderme chegam a ser

cinco vezes superior que na derme. Essa diferença pode interferir na

biossíntese de colágeno e de elastina controlados na derme, na capacidade de

cicatrização da pele, ou no transporte de substância, através da vascularização

da epiderme para derme (MURAD, 1995; THIELE et ai, 2000).
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A aplicação tópica da vitamina C possibilita atingir uma concentração

cutânea desta vitamina que não é possível observar na dieta diária ou na

suplementação oral (BUCHLI,2002).

A fim de contornar a instabilidade cosmética da vitamina C, a

Cosmetologia tem utilizado o fosfato de ascorbila trissódico, que apresenta

maior atividade antioxidante em loções com 3% de acetato de vitamina E. O

fosfato trissódico de ascorbila apresenta atividade in vivo após ação da enzima

fosfatase, aliviando a pele do estresse oxidativo provocado pelas reações em

cadeia da peroxidação lipídica, prevenindo a formação de hidroperóxidos

tóxicos (BUCHLI, 2002).

Uma modificação tecnológica da vitamina C está no emprego de seu

éster em formulações para tratamento do envelhecimento cutâneo. O ácido 1

ascórbico, a tradicional molécula de vitamina C, liga-se a um ácido graxo, o

ácido palmítico, através de um 'elo éster' , tomando-se um ácido menos irritante

à pele, não reagente quando em contato com ferro, resultando no palmitato de

ascorbila que é lipossolúvel e facilmente absorvido pela pele, agindo contra os

radicais livres diretamente no local de sua maior ação, a membrana plasmática

das células. Outros derivados hidrossolúveis utilizados em formulações

cosméticas é o fosfato de ascorbilmagnéio e o Ascorbisiane® (silício orgânico

da vitamina C) (GAREWAL et aI., 1995; PERRICONE, 2001).

Glutationa

Também conhecida como GSH (y-glutamil-cistenil-glicina), um triptídeo

endógeno presente em vários tecidos e é um importante antioxidante solúvel

em água, presente no espaço intracelular em concentrações milimolares.

Apesar da sua alta solubilidade, é pouco absorvida por via oral, sendo
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sintetisado pelas células a partir do glutamato, cisteína e glicina

(STEENVOORDEN et aI., 1997; THIELE et ai, 2000).

Sua ação pode ser como agente redutor de numerosas enzimas, entre

elas, a glutationa peroxidase e a fosfolipídio hidroperóxido glutationa peroxidase

e também protege as células dos radicais livres contendo um oxigênio reativo,

como o oxigênio singlet, radicais hidroxi e superóxido. Sua ausência resulta em

acúmulo de lipídios hidroperóxidos, provocando aumento da síntese hepática

de ascorbato, comprovando que a ação antioxidante destas duas moléculas

estão relacionadas (THIELE et aI. ,2000).

A glutationa age como doadora de hidrogênio a outros antioxídantes,

como o ascorbato que é importante na regeneração do a.-tocoferol. Quando

oxidada, é regenerada através da ação da glutationa redutase (GR), sendo o

NADPH seu doador de elétrons; um nível adequado deste é conseguido através

da ação da enzima glicose-6-fosfato-desidrogenase na oxidação da glicose-6

fosfato (STEENVOORDEN et aI., 1997).

A cisteína, um dos substratos da y-glutamilcisteína-sintetase, é

freqüentemente o fator limitante na síntese da GSH, e devido sua estrutura tem

dificuldade de penetrar nas células da pele. Derivados de cisteína, como

ésteres, n - e s- acetil derivados, 2-oxo-4-tiazolidina-ácido carboxílico e dentre

outros, estão sendo estudados, para aumentar sua absorção e

conseqüentemente estimulando a síntese da glutationa. Devido a cisteína,

glutationa é fracamente absorvida topicamente, sendo que resultados melhores

têm sido obtidos com derivados da GSH, como GSH-metiléster, GSH-etiléster e

GSH-isopropiléster (STEENVOORDEN et aI., 1997).
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Vitamina E

É considerada o melhor antioxidante natural utilizado pela dennatologia,

sendo muito promissor e o mais Iipofílico, protegendo os lipídios insaturados de

reações de oxidação, estando presente no plasma e membranas celulares de

alguns tecidos do corpo. O nome, vitamina E, se deve ao fato de conter oito,

eight, moléculas naturais (quatro tocoferóis e quatro tocotrienóis) que garantem

sua atividade biológica; entre elas, o a.-tocoferol é a fonna mais reativa obtida

da natureza; e outros análogos sintéticos mais ativos vêm sendo pesquisados

(MAYER, 1993; STEENVOORDEN et aL, 1997; THOMAS, 2000).

Sua ação como antioxidante pode ser de fonna direta ou indireta, ou

seja, neutralizando fonnas radicalares reativas ou em reações lipídicas em

cadeia, sendo sua principal ação em radicais peroxi lipídicos. A molécula de

tocoferol capta o elétron desemparelhado, transfonnando-se em tocoferoxil, um

radical livre tão nocivo quanto os demais, porém suas vantagens são a de evitar

danos à célula e gerar sua regeneração (NIKI et aI., 1985; INGOLD et aI., 1986;

FURUSE, 1987; MAYER, 1993; IDSON, 1994; MURAD, 1995; KAMAL-ELDIN et

aI., 1996; RANGARAJAN et aI., 1999; THOMAS, 2000).

o tocoferoxil pode, na presença de ubiquinol que se transforma em

ubiquinona, se reconstituir e retomar ao seu potencial antioxidante. Do mesmo

modo, a molécula de tocoferoxil, na presença de selênio ou enxofre, também

pode reagir com o ascorbato, que transforma-se no radical ascorbil, enquanto

novamente ocorre a formação de tocoferol; ou ainda reage com outra espécie

radicalar, resultando em uma molécula não reativa (INIKI et aI., 1985; INGOLD

et aI., 1986; FURUSE, 1987; MAYER, 1993; IDSON, 1994; MURAD, 1995;

KAMAL-ELDIN et aI., 1996; RANGARAJAN et aI., 1999; THOMAS, 2000).
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Autooxidação do ácido linoléico

Ácido linoléico

° ROO ROOH

\-..4
0--......

-:?

Radicallinolella

°
0--......

Radicallinoleíla

°
0--...... 02

•

-:?

Peróxido de linoleila

°
0--......

Figura 17- Reações envolvendo o a-tocoferol na oxidação do ácido Iinoleico e a

regeneração do radical tocoferoxila pelo ascorbato (THOMAS, 2000)
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Figura 17- Reações envolvendo o a-tocoferol na oxidação do áCido Iinoleico e a

regeneração do radical tocoferoxila pelo ascorbato (THOMAS, 2000).
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Existem 4 isômeros da molécula de tocoferoI, a, J3, X, 8, sendo que a

forma mais antioxidante é a 8, justamente a que não se encontra disponível no

mercado para a elaboração de produtos cosméticos e a forma a-tocoferoI, mais

usada, é fotoinstável. Na pele humana temos o a-tocoferol e o y-tocoferol,

sendo este último encontrado desde o estrato córneo da epiderme até a derme

e quase todo secretado por glândulas sebáceas. A forma comercializada do

tocoferol é sua forma oxidada e esterificada, que permite que a molécula fique

estável, sendo biotransformada pelo fígado e disponibilizando seu caráter

antioxidante. Foram pesquisados pró-fármacos do a-tocoferol, como 0.

tocoferol-quinona e a-tocoferol-succinato, que in vivo aumentaram a

biodisponibilidade da vitamina E. Esta vitamina age sinergicamente com

enzimas do organismo que combatem a oxidação, como a glutationa

peroxidase, a catalase e a superóxido dismutase, assim como com algumas

moléculas menores, como o ácido ascórbico, glutationa e ácido úrico; evitando

o dano de proteínas, membranas e outras estruturas celulares (FURUSE, 1987;

IDSON, 1994; STEENVOORDEN et aI., 1997; THIELE et ai, 2000; THOMAS,

2000; OKIGAMI, 2001b).

Algumas substâncias antioxidantes encontradas em chás e óleos

vegetais apresentam potencial antioxidante maior que a vitamina E, agindo em

membranas das mitocôndrias que são constantemente sujeitas a situações de

estresse oxidativo, embora outras moléculas que bloqueiem ou minimizem a

ação radicalar não tem acesso a esses sistemas (KAMAL-ELDIN et aI., 1996;

THOMAS, 2000).

A vitamina E possui papel importante na regeneração do ácido ascórbico,

glutationa e J3-caroteno, assim a associação de a-tocoferol com ascorbato e

carotenóides apresentam um potencial antioxidante maior do que esta vitamina

usada isoladamente (STEENVOORDEN et aI., 1997).
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Ácido alfalipóico

Molécula naturalmente encontrada em todas as células do organismo,

com grande poder antioxidante e antiinflamatório. Potencializa os efeitos

antioxidantes de outras vitaminas, como C e E, e é igualmente hidrossolúvel e

lipossolúvel, o que garante maior atuação anti-radicais livres, desde a

membrana plasmática até o núcleo celular; porém, esse efeito ocorre utilizando

um sistema metabólico que transforma sua estrura comercializada, que é

oxidada (CLEMENTE-LACROIX et aI., 1996; PERRICONE, 2001; OKIGAMI,

2001 b).

o ácido Iipóico também influencia o metabolismo celular, favorecendo a

eliminação de resíduos tóxicos, atua na recuperação de lesões, absorção de

nutrientes; quelação de metais de transição, inibição da ativação do fator NFk-B

(Nuclear Factor Kappa Beta), que induz a produção de citoquinas e a

quimiotaxia, evitando que a célula produza substâncias inflamatórias,

atenuando linhas de expressão e rugas, que são favorecidas pelo processo

inflamatório; e ainda impede, e até reverte, as reações de colágeno com

moléculas de glicose, que o inativa e fornece à pele um aspecto mais

envelhecido (CLEMENTE-LACROIX et aI., 1996; PERRICONE, 2001;

OKIGAMI,2001b).

Ubiquinonal Coenzima Q@

São derivados das quinonas Iípossolúveis que possuem um isoprenóide

na cadeia. Ubiquinonas podem conter naturalmente de 1 a 12 unidades de

isoprenóides e em humanos é comum a ubiquinona-10, com a seguinte

distribuição: de 40% a 50% na mitocôndria, de 25% a 30% nos núcleo celular e

de 15% a 20% no retículo endoplasmático no citosol (THIELE et aI., 2000).
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Sua ação antioxidante acontece ao longo da cadeia respiratória, através

da transferência de prótons da membrana mitocondrial, neutralizando radicais

reativos de oxigênio e prevenindo os danos nas biomoléculas. Há um crescente

estudo sobre a função antioxidante da ubiquinona, a fim da total compreensão

do seu mecanismo de ação, para o desenvolvimento e elaboração de produtos

para a prevenção do envelhecimento de pele (THIELE et aI., 2000).

Dimetilaminoetanol (DMAE)

o DMAE é uma nova substância de de abreviação Dimetilaminoetanol,

um antioxidante que oferece resistência e estabilidade para um membrana de

células plasmáticas, deixando-como menos suscetíveis aos danos causados

pelos radicais livres, promove também a síntese do ácido aracdônico e de

mediadores pró-inflamatórios (PERRICONE, 2001; USHODA et al.,2002; ROC

We Keep our Promises, 2002).

Encontrado em peixes, principalmente anchovas e sardinhas,o DMAE foi

usado inicialmente como um suplemento alimentício, administrado em cápsulas

por via oral e o seu uso destinava-se ao tratamento de patologias, como

depressão, fadiga, estresse, ausência de memória, distúrbios de

comportamento, dificuldade de aprendizado, dentre outras doenças ligadas ao

sistema nervoso central, como mal de Alzheimer (PERRICONE, 2001;

USHODA et aI. ,2002; ROC-We Keep our Promises, 2002).

Hoje muitos produtos cosméticos oferecem ao consumidor uma

formulação mista de DMAE, aminoácidos, ésteres de vitamina C, ácido

alfalipóico, dentre outras substâncias. Quando o produto é aplicado topicamente

na pele da face, pescoço e ao redor dos lábios tem ação rápida e efeito

prolongado, que são: firmeza da pele, atenuação de rugas, aparência jovial e
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suavidade (PERRICONE, 2001; USHODA et aI. ,2002; ROC-We Keep our

Promises, 2002).

Sua ação, além do potencial antioxidante, está ligada à produção de

acetilcolina. A acetilcolina é uma substância química produzida pelo nosso

corpo necessária à contração muscular. No processo de envelhecimento a

produção da acetilcolina é menor e as contrações musculares ocorrem com

menor intensidade, o DMAE eleva os níveis da acetilcolina no envelhecimento,

aumentando a firmeza da pele e provocando uma sensação de bem estar

(PERRICONE, 2001; USHODA et aI. ,2002; ROC-We Keep our Promises, 2002).

o aparecimento de leve irritação cutânea pode surgir durante as

primeiras quatro semanas de uso tópico do DMAE (PERRICONE, 2001;

USHODA et aI. ,2002; ROC-We Keep our Promises, 2002).

Outras substâncias

Manitol, xantina, sorbato e urato têm mostrado propriedades

antioxidantes, porém estes componentes são limitados e possuem uso

discutível quando comparados com as substâncias já descritas

(STEENVOORDEN et aI., 1997).

8.3.5-Querato-reguladores

Alfa-hidroxiácidos (AHA 's)

A boa aparência da pele se deve aos queratinócitos saudáveis que são

responsáveis pela síntese de lipídios do extrato córneo. Um grupo de

substâncias do tratamento tópico vêm sendo muito empregado são os AHA's

que promovem o aumento da densidade epidérmica e a estimulação da síntese
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de mucopolissacarídeos, colágeno, elastina e glicosaminoglicanos da derme,

reduzindo as mudanças provocadas, principalmente, pelo fotoenvelhecimento

(GARCIA, 1996; GILCHREST, 1983).

Melhoram a aparência da pele, estimulando a renovação celular e

reduzindo a interferência sobre as estruturas intermembranas dos

queratinócitos mais profundos. Produtos contendo AHA's também são utilizados

no tratamento das ictoses, ressecamento, epídermólise, queratose seborrêica e

actínica, verrugas e outros distúrbios associados a uma hiperqueritinização do

epitélio e disfunção do estrato córneo (GARCIA, 1996; GILCHREST, 1996).

Devido à grande variabilidade de tamanhos moleculares dos AHA's, são

amplamente utilizados juntamente com outros componentes naturais, como

muscilagens protetoras e taninos de ação adstringente e tonificante.

Representam um grupo de substâncias químicas consistindo em ácidos

carboxílicos orgânicos nos quais um grupo hidroxila está na posição alfa.

Membros desse grupo incluem ácidos glicólico, lático, cítrico, málico, mandélico

e tartárico (GARCIA, 1996; CATÁLOGO DA IONQuíMICA, 2000).
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Figura 18- Fórmulas estruturais dos AHA's (HARWARD, 1996)

São produzidos sinteticamente ou extraídos de vegetais e se destinam

ao uso dermatológico ou cosmético, sendo o ácido glicólico o mais popular dos

AHA's. O uso dessas substâncias em produtos cosméticos são eficazes como

estimulantes da renovação da camada córnea, clareadores da pele e

antioxidantes, porém deve seguir normas rígidas a fim de garantir a segurança

de uso ao consumidor e fornecer os benefícios propstos pelo produto

cosmético. O cuidado inicial deve ser tomado com a rotulagem que deve

informar cuidados especiais no manuseio do produto, locais e frequência das

aplicações e observações médicas quanto a irritação provocada (HARWARD,

1996; CATÁLOGO DA IONQuíMICA, 2000).
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Um valor de pH desejável para um produto cosmético de aplicação facial

é necessário, pois promove a eficácia dos AHA's, mas também provoca efeito

irritante; portanto sua concentração na formulação e o valor final do pH devem

ser controlados. Segundo a Câmara Técnica de Cosméticos (CATEC) da

Agência Nacional de Vigilância Sanitária a concentração máxima permitida

dessas substâncias em produtos cosméticos é de 10% e o valor do pH deve ser

maior ou igual a 3,5 (HARWARD, 1996; CATÁLOGO DA IONQuíMICA, 2000;

CÂMARA TÉCNICA DOS COSMÉTICOS, 2002).

Trabalhos publicados observaram que em concentrações elevadas e

potencialmente irritantes de AHA's, a quantidade de células epidérmicas

removidas é elevada, e o seu formato é anormal (similar aos flocos da caspa).

Estes resultados sugerem que concentrações muito elevadas estimulam a

renovação celular de forma muito rápida e o processo de maturação não tem

tempo de se completar e camadas de células diferenciadas de forma anormal

são desprendidas (HARWARD, 1996; CATÁLOGO DA IONQuíMICA, 2000).

A fim de se compreender melhor o mecanismo de ação dos AHA's, a

coesão celular e a alteração do pH epidérmico foram pesquisados. A alteração

do valor pH, causado pela aplicação tópica de AHA's pode durar várias horas,

ocorrendo despreendimento das ligações de queratina e iniciando a esfoliação

da pele. Além disso, mudanças no pH da pele com concentrações baixas de

AHA's (3%, pH=3) não altera seu valor de pH de forma significativa nos níveis

mais baixos da pele (profundidade máxima, 3 a 5 camadas). Contudo, os AHA's

na concentração de 10% podem alterar o pH da pele à profundidade de até 10

ou 20 camadas de células. Esta observação indica que concentrações elevadas

podem modificar diretamente a fisiologia da pele (CATÁLOGO DA

IONQuíMICA,2000).
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Também utilizam-se os beta-hidróxiácidos com atuação similar aos

AHA's e menor força ácida, como o ácido cítrico e o salicílico. Por causa dos

efeitos similares dos alfa e beta hidróxiácidos e a clara relação entre pH e

atividade, seria coerente dizer que há um receptor específico para hidróxiácidos

presente nas células da pele. As células epidérmicas estão interligadas através

de ligações desmossômicas e o pH ácido induzido na camada mais externa do

extrato córneo pelo tratamento com AHA's até durante horas, pode dissolver

estes acoplamentos, resultando no aumento da regeneração celular

(HARWARD, 1996; CATÁLOGO DA IONQuíMICA, 2000).

Várias enzimas epidérmicas (lipases ou fosfatases, por exemplo) tem sua

atividade máxima em valores de pH inferiores a 5,0. Um tratamento à base de

ácidos pode interferir na ação destas, modificando sua diferenciação e

proliferação (CATÁLOGO DA IONQuíMICA, 2000).

Os hidróxiácidos e a tretinoína podem ser combinados em tratamento

para pele fotoenvelhecida, desde que haja boa tolerância pela pele e os efeitos

possam ser aditivos. Essas substâncias possuem propriedades

antienvelhecimento, ou seja, que combatem ,a formação dos peróxidos

citotóxicos, regularizam a hidratação cutânea, estimulam o metabolismo celular,

reestruturam as fibras de sustentação da pele e auxiliam na regeneração

tissular, reduzindo o fotoenvelhecimento cutâneo e pela liberação de ácidos in

situ ocorre menor irritabilidade (GARCIA, 1996; HAWARD, 1996; CATÁLOGO

DA lONQuíMICA, 2000).

Beta hidroxiácidos

Sua ação nos cosméticos antienvelhecimento é semelhante aos AHA's,

melhorando a aparência da pele, estimulando a renovação celular e atuando

sobre os queratinócitos, mantendo-os jovens. Na família dos beta hidróxi-
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ácidos, a literatura ressalta o uso do ácido salicílico em formulações cosméticas

em concentrações de até 8%, com ação esfoliante e queratolítica, muito

utilizado nos produtos antienvelhecimento (SERRANO et aI., 1998).

O ácido salicílico é extraído da natureza do Salgueiro (Salix alba) , é um

pó cristalino branco e possui na sua molécula um anel benzênico, um grupo

carbonila e um hidroxila, que promovem o deslocamento de elétron pela sua

estrutura química. É solúvel em álcool, éter, glicerol, clorofórmio e água quente,

sendo pouco solúvel em água fria. Através do seu pka ácido podemos entender

sua ação esfoliante na epiderme e como interage com lipídeos e folículos

sebáceos da pele, é indicado no tratamento da acne (MERCK INDEX, 1996;

SERRANO et aI., 1998).

Vitamina F

Também conhecida como o ácido graxo altamente insaturado, constiuído

principalmente, pela série do ácido linoléico (ácido cis, cis-9 e 12-octa

decadienóico). O ácido linoléico, através da ação da enzima õ-6-desnaturase,

origina o ácido alfa-Iinolênico, ácido eicosatrienóico, ácido araquidônico e as

prostaglandinas 1 e 2, sendo essencial ao organismo humano, controlando e

protegendo várias funções da pele. Estes ácidos graxos são essenciais para a

formação da membrana celular, têm papel decisivo na formação da barreira

epidérmica, possuem função importante imunorregulatória, previnem perdas da

umidade transepidérmica e elevam a mitose epidérmica (TUR, 1992).

Em formulações cosméticas no combate ao envelhecimento cutâneo é

empregada com sucesso em concentrações entre 2% e 3%, sendo bem

absorvida topicamente, provocando redução das rugas, previnindo o

ressecamento da pele, estimulando a síntese de elastina e



116

mucopolissacarídeos na derme, normalizam a quantidade de Iipídeos na

epiderme e promovendo a regeneração celular (TUR, 1992).

A deficiência do ácido Iinoléico, devido a uma dieta não adequada, pode

provocar nas pessoas anorexia, desordens metabólicas, digestivas e hepáticas;

sendo comum que em ausência temporária desta substância provoca irritações

epidérmicas localizadas, como na virilha e axila, raramente no rosto (TUR,

1992).

Farnesol

É uma substância do grupo do sesquiterpenos, também denominada 3,

7,11-trimetildodeca-2,6,10-trien-1-o1, amplamente encontrada no reino vegetal e

animal (TUR, 1992).

Age em processos como a metamorfose e em estágios intermediários da

síntese de p-caroteno, vitaminas A, E, D e K, esteróis e esteróides. É bem

absorvido pela pele, aumentando sua proteção, estimulando a regeneração

celular e reduzindo os efeitos do envelhecimento cutâneo (TUR, 1992).

8.3.6-Bioestimuladores

o principal interesse consiste no estímulo à formação de fibras de

colágeno e elastina ou redução da taxa de degradação natural. Usam-se

composições complexas, com ação regeneradora, como peptídeos ou extratos

vegetais, tepescohuite, Centella asiática, fitosteróis de soja, abacate, A/oe vera,

entre outros. Utilizam-se ainda culturas celulares provenientes de leveduras ou

bactérias e inibidores de elastase, hidrolisados de fibras elásticas de algas

(GARCIA, 1996).
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Citoquinas

A integração das atividades dos diferentes tipos celulares que constituem

um organismo superior é principalmente realizada pelos sistemas nervoso,

endócrino e imunitário. A comunicação celular implica no funcionamento destes

sistemas e pode se estabelecer de diferentes maneiras, sendo uma delas a

emissão de moléculas mensageiras (neuromediadores e hormônios, por

exemplo) com destino a células alvo. Estas podem estar próximas ou afastadas

das células emissoras e citoquinas fazem a comunicação para células estão

normalmente afastadas destas. A especificidade da comunicação é

inteiramente devida ao reconhecimento específico do mensageiro pela célula

receptora (CATÁLOGO DA 10NQuíMICA, 2000).

Os queratinócitos são como antenas da pele e sinalizantes biológicos,

enquanto que os fibroblastos sintetisam a maioria das estruturas de suporte da

pele (colágeno e elastina) e se estas estruturas da pele sofrerem danos, os

queratinócitos são os primeiros a apresentarem alterações bioquímicas, mas

como são os fibroblastos que reparam o tecido danificado, portanto é

necessário o envio de mensageiros entre os queratinócitos e os fibroblastos. O

objetivo das pesquisas atuais é investigar como as citoquinas podem liberar

informações produzidas por sinais biológicos específicos (CATÁLOGO DA

10NQuíMICA, 2000).

As citoquinas são classificadas em diferentes grupos:

- Interleucinas - envolvidas nas respostas imunológicas ou nas reações

inflamatórias, estimulando as células T e inibindo a proliferação dos linfócitos T

(CATÁLOGO DA IONQuíMICA, 2000).

-Interferons (CATÁLOGO DA 10NQuíMICA, 2000).
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- CSF (Fatores Estimuladores de Colônia) - diretamente relacionados ao

fatores de crescimento, onde a produção os distingüe das citoquinas

(CATÁLOGO DA 10NQuíMICA, 2000).

- TNF (Fatores de Necroses Tumorais) alfa e beta (CATÁLOGO DA

10NQuíMICA, 2000).

Os mecanismos que regulam os programas de diferenciação

queronocitária não são bem conhecidos. Numerosos fatores de crescimento

na homeostase da epiderme, as inúmeras interações existentes entre as duas

camadas cutâneas: a epiderme e a derme, são compostas de células

mesenquimatosas, fibroblastos e de uma matriz extra-celular

(glicosaminoglicanas e de proteínas fibrosas). Os estudos destes mecanismos

tem auxiliado para melhor entender e buscar meios que beneficiem a

manutenção dos processos biológicos modulados (CATÁLOGO DA

IONQuíMICA,2000).

Têm-se identificado componentes ativos cosméticos capazes de induzir

as citoquinas, melhorando o sistema imunológico através de uma ação

específica contra os agentes responsáveis, favorecendo os sistemas de

reparação de danos causados na pele e ativando a regeneração celular

(CATÁLOGO DA 10NQuíMICA, 2000).

As citoquinas podem ser produzidas por queratinócitos das papilas

dérmicas e também podem ser incorporadas em filtros solares com o objetivo

de aumentar a função protetora da pele (INFORME TRIMESTRAL DE

ATUALIZAÇÃO PHARMASPECIAL ONLlNE, 2000).
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8.3.7-Retinóides

A vitamina A está presente em vegetais verdes e amarelos, ovos,

manteiga e óleo de peixes. É indispensável ao organismo na diferenciação,

crescimento, renovação e manutenção da epiderme e é utilizado no tratamento

e prevenção da acne; redução de estrias; atenuante do envelhecimento cutâneo

e fotoenvelhecimento, atuando em rugas e linhas de expressão; reversão de

alterações de pele fotoinduzidas; em disfunções de pigmentação; psoríase;

lupus eritematoso e em lesões pré-cancerosas (FISHER et aI., 1996; CAMPOS

et aI., 1998; KELLER et aI., 1998; ZOUBOULlS, 2000).

A forma alcoólica da vitamina A é denominada de retinol, no caso de

haver um aldeído no lugar do álcool temos o retinal e se houver o ácido

carboxílico, temos o ácido retinóico; essas formas são moléculas instáveis,

utilizando-se em formulações cosméticas o palmitato de retinila. Seguindo

informações técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que

visam garantir a segurança do consumidor, estabeleceu-se que tanto o

palmitato de retinila como o retinol são aceitáveis em produtos cosméticos em

concentrações de 0,1% a 1% (FISHER et aI., 1996; CAMPOS et aI., 1998;

KELLER et aI., 1998; ZOUBOULlS, 2000; CÂMARA TÉCNICA DOS

COSMÉTICOS, 2002).

Sua penetração cutânea varia muito, dependendo do veículo escolhido

na formulação cosmética. Estudos in vivo demonstraram essas variações e

apontaram que a absorção da vitamina A é maior na presença de uma base

autoemulsificante contendo alcoóis graxos com tensoativos aniônicos e não

aniônicos (FISHER et aI., 1996; CAMPOS et aI., 1998; KELLER et aI., 1998;

ZOUBOULlS, 2000; CÂMARA TÉCNICA DOS COSMÉTICOS, 2002).
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6.4.1) Vitamina A ácida ou tretinoína

É importante ter em mente que a tritenoína não é uma substância de uso

cosmético, e sim empregada como medicamento, obtido com finalidades

paleativas elou curativas e que deve ser prescrito e seu uso acompanhado por

um médico dermatologista, com a concentração adequada para cada paciente e

variável no decorrer do tratamento. Durante o emprego deste componente ativo,

recomenda-se usar sabonetes neutros e suspender o emprego de cosméticos

secativos com substâncias adstringentes que estão presentes em tônicos e

máscaras faciais, exceto quando recomendadas pelo médico. Em peles mais

sensíveis, seu uso pode ser alternado ao de cremes hidratantes (BORELI,

1994).

A tritenoína, também conhecida por vitamina A ácida, pode ser obtida de

componentes conhecidos por pró-vitamina A, ou extraída da dieta alimentar.

Sua ação antioxidante não é perfeitamente conhecida, mas parece ocorrer

devido a proteção que propicia às células dos radicais peróxidos, oxigênio

singlet e outros, além de inibir a peroxidação lipídica (BORELI, 1994; THIELE et

al,2000).

A tritenoína foi a primeira molécula sintética de um retinóide que foi

criada e estabilizada para uso tópico, em produtos quimicamente conhecidos

como contendo o ácido retinóico (Retin-AR®, Ortho R®). Tem demonstrado

transformar uma epiderme atrófica em hiperplástica, mais espessa e resultando

em melhora do enrugamento da pele. Embaixo das rugas, temos uma grande

alteração da pele, tanto a na epiderme, como na derme, tais como: decréscimo

das concentrações de colágeno tipo IV e VII, assimetria de glicosaminoglicanos,

aumento do metabolismo intracelular e atrofia da hipoderme (CONTET-



121

AUDONNEAU et aI., 1999; CATÁLOGO DA 10NQuíMICA, 2000; ZOUBOULlS,

2000).

Seu emprego basicamente está voltado ao fotoenvelhecimento. Os

pacientes que estão iniciando o tratamento podem apresentar vários graus de

eritema e dermatite nas primeiras duas semanas de tratamento (ZOUBOLlS,

2000; CATÁLOGO DA 10NQuíMICA, 2000).

A tretinoína é fotoativa e aumenta fotossensibilidade cutânea, por este

motivo a aplicação à noite é recomendada. Pacientes devem ser orientados a

usar uma prepação fotoprotetora para evitar o aparecimento de queimadura

solar e outras alterações cutâneas. Tratamento com tretinoína pode necessitar

que o paciente altere sua rotina cosmética (HAWARD, 1996; CATÁLOGO DA

10NQuíMICA, 2000).

A toxicidade aguda aos retinóides sintéticos, a isotretinoína e ao eritrínato

é semelhante àquela observada em doses elevadas de vitamina A natural. Os

efeitos envolvendo a pele podem ser descritos como: dermatite facial,

ressecamento de membranas, fragilidade do estrato córneo, conjuntivite,

opacidade córnea, entre outros; e como efeitos sistêmicos podemos citar:

hipertigliceridemia, teratoQ...Ellicid.a.d.e_, depressão, e pseudo tumores cerebrais.

No caso de toxicidade crônica observam-se em níveis superiores a 50.000 lU:

náuseas, dores de cabeça, periostose e hiperperiostose cortical, dentre outros

(KELLER et aI., 1998).

9-Novas tendências antienvelhecimento

Podemos observar uma nova tendência mundial, adotada por

pesquisadores interessados em aumentar nossa espectativa de vida,

retardando as mudanças decorrentes do processo de envelhecimento através
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do perfeito conhecimento do nosso metabolismo, interferindo nas

concentrações de substâncias endógenas e deixando o organismo menos

suscetível às alterações decorrentes desse processo.

Citaremos algumas novas técnicas que são estudadas, e embora seu

estudo esteja focado em aumentar a concentração de substâncias que já estão

presentes no indivíduo, toma-se interessante, pois visa o retardo do

envelhecimento cutâneo.

9.1-Redução da colagenase através de a.-tocoferol (inibição da

proteína quinase C)

A diminuição da matriz extracelular é um fato comumente observado com

o passar dos anos, e é característico em fibroblastos idosos uma maior

expressão genética da colagenase, ao passo que nota-se o decréscimo da

concentração dos colágenos tipo I e III na pele humana. São conhecidos até o

momento três tipos de colagenases: a colagenase-1 (MMP-1) presente em

diferentes tipos de células; a colagenase neutrofil (MMP-8); e a mais recente

descoberta, a colagenase-13 (MMP-13), que é mais presente em condrócitos.

Todos esses tipos são mediados pela transcrição da colagenase, dependente

de vários sinais extracelulares. Sabe-se hoje, que a estimulação dos genes

produtores desta enzima são dependentes da tirosina quinase e da proteína

quinase C (PKC), e embora o aumento da expressão da colagenase seja um

bom indicador da maturidade e desgastes dos fibroblastos na pele humana,

uma 'super' expressão dos genes, ainda não estão claramente entendidos

(RICCIARELLI et aI., 1999).

A capacidade de divisão

dependente da idade, devido a

encurtamento dos telômeros e

dos fibroblatos humanos é limitada e

vários fatores como estresse oxidativo,

acúmulo de erros decorrentes do
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envelhecimento celular. Esse estudo, basicamente realizado in vitro, com uma

cultura de fibroblastos, demonstrou que o aumento da expressão genética da

colagenase MMP-1, observado no envelhecimento cutâneo, é dependente da

atividade da proteína quinase e esta, pode ser inibida através do a-tocoferol.

Estas conclusões, extrapoladas ao nível clínico, sugerem o tratamento com a

tocoferol como um agente antienvelhecimento, mas esse mecanismo necessita

ser melhor elucidado. (RICCIARELLI et aI., 1999).

Existe uma relação natural entre a colagenase MMP-1 e seu inibidor, a

metaloproteína TMP-1, através da transcrição efetuada pelo RNAm, porém a

ação do a-tocoferol inibe a MMP-1, sem alterar os níveis de TMP-1, e também

interfere na colagenase induzida pela luz ultravioleta, devido a sua ação

antioxidante. Em tratamentos prolongados, não se observa acréscimo nos

fibroblastos, mas diminuição da peroxidação lipídica e controle na expressão

genética. Em pacientes diabéticos ocorre aumento no nível de diacilglicerol, e

aumento da atividade de PKC; que pode ser controlada através do tratamento

com vitamina E, em administração sistêmica. A proteção da pele, ou através

das propriedades antioxidantes, ou através da ação molecular, é muito eficaz

evitando maiores danos à mesma (RICCIARELLI et aI., 1999).

9.2-Lipospondina

Tanto o envelhecimento intrínseco como extrínseco, produzem efeitos

irreversíveis aos tecidos. Entre as mudanças histológicas e biológicas

características, a nível de pele, ocorre a diminuição da espessura da epiderme

e da derme, decréscimo da quantidade total de colágeno e aumento

desorganizado das fibras de elastina. Esses fatores surgem devido a uma

renovação, cada vez mais deficiente, dos queratinócitos e fibroblastos;

diminuição da síntese de colágeno acompanhado de um aumento da atividade

de metalonoproteinases (MMP). As alterações observadas na pele
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fotoenvelhecida consistem essencialmente em uma desorganização das fibrilas

de colágeno e um acúmulo atípico de elastína. Observamos ainda, diminuição

dos níveis de colágenos tipo I e 111, e uma mudança na síntese da matriz

extracelular, diminuindo o metabolismo dos fibroblastos e os níveis de fatores

de crescimento (BERTON et aI., 2000 b).

Um novo estudo tem sido feito com o objetivo de estimular a síntese da

matriz extracelular e a renovação celular, interferindo na atividade das

metaloproteinases (MMP). Não é conhecido o total mecanismo de ação das

MMP, sabe-se que existem cerca de 15 tipos delas, e várias degradam o

mesmo substrato. Geralmente, agem em macromoléculas insolúveis,

fragmentando-as e facilitando a ação fagocitária. Como inibidores, in vivo, da

ação proteolítica dos MMP temos as macroglobulinas conhecidas como os

TIMPs, que se complexam com as moléculas MMPs de forma não covalente,

diminuindo sua ação e, portanto, sendo de grande interesse à ciência. Verificou

se que na presença de maiores níveis de TIMP, existem quantidades elevadas

de colágeno e elastina (RIEGER, 1999; BERTON et aI., 2000 b).

Entre os fatores de crescimento, os TGF-J3 (Transforming growth factors

beta), são citoquinas com vários efeitos biológicos, sendo, inclusive, um potente

peptídio controlador de inflamações e estimulador da síntese da matriz. É

sintetisado e secretado por vários tipos de células, inclusive queratinócitos e

fibroblastos em uma forma latente, ligada a um peptídio dissulfídrico (LAP), que

precisa ser ativada por receptores para uma resposta biológica. É essencial ao

organismo e sua falta é incompatível com a vida, embora seu excesso também

cause problemas. Existem três isômeros dessa molécula TG-J31, -2 e -3, cada

uma delas desempenhando papéis diferentes in vivo. Uma pequena porção de

TGFJ31 se combina às proteínas por ligações não covalentes; mas grande

quantidade desta molécula pode ser ativada e liga-se covalentemente em



125

algumas proteínas por pontes dissulfídricas e continua em forma latente

(MUNGER et ai, 1997; CRAWFORD et aI., 1998; BERTON et aI., 2000a).

Algumas formas de ativação da TGf3 têm sido descritas; como o

processo proteolítico através de plasmina ou catepsinas, exposição a espécies

reativas de oxigênio, união a integrinas ou interação com trombospondina-1

(TSP-1), uma proteína secretada por vários tipos de células. A ativação com

TSP-1 parece ser o mecanismo de ativação mais importante de TGFf31 in vivo,

capaz de ativar concentrações diversas de TGF-f31, e é mediado através de um

triptídeo no TSP-1, o KFK (Lys-Phe-Lys) (CRAWFORD et aI., 1998; BERTON et

al.,2000a).

A fim de facilitar a resistência às proteólises, garantir a afinidade

hidrofóbica da síntese da matriz extracelular para produção de macromoléculas,

como colágeno e elastina; é ideal uma ligação de KFK com uma cadeia de

ácidos graxos insaturados. Essa ligação lipopeptídica inibe a ação de elastases

e a atividade da MMP, chamamos esse lipopeptídio de Iipospondina

(CRAWFORD et aI., 1998; BERTON et aI., 2000a).

Com a presença do TGFf31, a síntese proteica não apresenta acréscimo

significativo, porém quando TGFf31 é pré-incubado com a Iipospondina a

síntese proteica é aumentada em até 95% e em alguns casos até 200%

(BERTON et aI., 2000a).

É comum, na ciência cosmética atual, restaurar ou provocar o

rejuvescimento através da aplicação tópica de diversas substâncias como:

colágeno, fatores de crescimento, vitaminas, antioxidantes e outros. Temos

assim um novo conceito, ou seja, aproveitar o potencial que já existe na pele e

que está inativo. Numerosos fatores de crescimento e citoquinas são

sintetisadas pela matriz extracelular, mas apenas algumas formas inativas,
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como TGFf31, representam uma potencial reserva no combate ao

envelhecimento. A TGFf31 é uma importante peptídio endógeno, observado no

metabolismo in vivo e que é ativado elou estimulado através de ácidos graxos

insaturados de cadeia longa (mínimo 18 carbonos) ligado ao tripeptídeo de

TSP-1, formando o lipospondina (BERTON et aI., 2000a).

9.3-Alfa-glicosilrutina

Derivados da vitamina C, E, e outras substâncias antioxidantes, já

descritas anteriormente, são utilizadas em diversas formulações cosméticas;

porém estas atuam para equilibrar situações de estresse oxidativo. A alfa

glicosilrutina (AGR) é um flavonóide extraído da natureza, que foi glicosilado

sinteticamente na posição alfa, elevando a hidrossolubilidade da molécula e

aumentando sua biodisponibilidade na pele. A AGR pode reagir diretamente

com os radicais livres e espécies reativas de oxigênio (ROS), ou agir

indiretamente protegendo células e membranas mitocôndriais da pele dos

danos que podem ser causados por estas moléculas, fortalecendo nosso

mecanismo endógeno antioxidante, aumentando os níveis intracelulares de

glutationa. Também a AGR é capaz de estimular os mecanismos de proteção e

reparo na molécula de DNA, evitando grandes danos ocasionados pelo

estresse oxidativo, além de proteger as células da pele de diversas alterações

induzidas pela radiação ultravioleta, como o aumento de formação de

hidroperóxido intracelular (STAB et aI., 2000).

A radiação solar, poluentes, e outros fatores exógenos aumentam a

produção de radicais livres, e conseqüentemente, ocorre a depleção da

glutationa, principalmente dos queratinócitos, pois células da epiderme são

mais ricas nessa substância que os fibroblastos na derme (STAB et aI., 2000).
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UPE é um parâmetro analisado neste estudo e significa a taxa de

transmissão de fótons gerados em reações fotoquímicas na pele, que aumenta

em situações de estresse oxidativo. Tal processo é induzido, tanto in vitro como

in vivo através da irradiação de raios UVA e foi usado no estudo da alfa

glicosilrutina (STÁ8 et aI., 2000).

Diversos experimentos foram feitos comparando-se uma formulação

tópica de AGR 0,25% a um placebo e analisado por espectofotometria ou

através da análise estatística em estudos clínicos. Concluiu-se que

fotoprotetores de amplo espectro (anti UVA e UV8) fornecem maior nível de

proteção aos seus usuários com 0,25% de AGR (STÁ8 et aI., 2000).

IV-COMENTÁRIOS

o processo de envelhecimento abrange todo organismo e todo ser vivo

está submetido às modificações que podem ser observadas no decorrer dos

anos. Um estudo interessante foi feito por J. DE F. JUNIOR, 1997 observando a

importância da idade cronológica neste processo e foi evidenciado que, para

iniciar as alterações orgânicas do decaimento natural observado com a idade,

importava muito mais a qualidade de vida do organismo, que envolve o tipo de

alimentação, vícios como tabagismo e alcolismo, período de sono, prática da

atividade física e controle de patologias, do que o simples passar dos anos.

Ficou claro que, indivíduos da mesma espécie envelhecem em diferentes

velocidades. Assim, nossa rotina diária tem grande influência no que irá nos

ocorrer no futuro, no estilo de vida que teremos e na maneira como

envelheceremos.

Um fator fundamental no envelhecimento é a atividade das elastases,

enzimas de diversas origens que degradam fibras elásticas formadas pela

elastina. Esta é uma proteína produzida na MEC e confere elasticidade a
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diversos sistemas do nosso corpo, como respiratório, circulatório e ósseo. Com

o envelhecimento, as fibras elásticas horizontais se espessam, não possuindo

uma função não tão eficiente como das fibras elásticas verticais, e também são

degradadas com freqüência elevada. Assim, como foi observado por

RIEGER,1996 apesar de aumentar a concentração de elastina em pessoas

idosas, ocorre uma perda de 'qualidade' destas fibras, devido à sua orientação

e todas as funções vitais principais ficam comprometidas (ROBERT, 1994).

A seguinte afirmação, feita por ROBERT, 1994: liA qualidade de vida

sobrepõe-se às considerações por vezes demasiado rigorosas e nem sempre

fundadas da experiência" merece atenção, pois os clínicos gerais dos nossos

dias devem adaptar a atitude terapêutica às particularidades fisiológicas do

paciente em função da sua idade", merece destaque por ser uma observação

feita à classe científica, um tanto quanto óbvia, mas onde profissionais da

saúde, como nós, são profundamente carentes. O bom senso, o bem-estar total

do indivíduo e sua qualidade de vida devem prevalecer sobre os fundamentos

científicos comprovados que podem ser muito rigorosos e que não retratam

especificamente a sua realidade. Assim, a visão global do indivíduo deve servir

para auxiliar no tratamento terapêutico/cosmético que vai ser adotado e que

deve ser flexibilizado sem alterar demasiadamente a maneira de conduzir a

vida.

A 'qualidade' das fibras elásticas vem sendo alvo de estudo de diversos

pesquisadores, que buscam um motivo para a espectativa de vida ter crescido

nas últimas décadas. Toma-se claro que ocorreu melhora em nossa qualidade

de vida, apesar das pressões profissionais, pessoais, presença elevada de

poluentes que geram situações de estresse fisiológico e mental. Segundo

dados recentes do IBGE, a população brasileira maior que 65 anos sofreu um

crescimento percentual e a porcentagem da população jovem, entre O e 14

anos tem diminuído e segundo dados da ABIHPEC/sipatesp, 2002 a
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espectativa de vida, que hoje é em média de 66 anos, alcançará 78 anos em

2020. Isto significa que a população de idosos que hoje é de 8 milhões, dobrará

em 2 décadas.

o ser humano deseja longa vida, mas junto com o processo de

envelhecimento, vem o envelhecimento cutâneo, que acarreta, principalmente,

alterações psicológicas no indivíduo. Por ser uma 'marca' visível deste

processo, também podem ocorrer alterações profundas na autoconfiança e

auto-estima, interferindo na aceitação de sua real condição e pela sociedade.

Em alguns casos, se observam exageros no cuidado da aparência, onde se

busca muitas vezes a perfeição, colocando em risco a vida do indivíduo que se

submete a processos agressivos e muitas vezes não executados por

profissionais competentes (PERRICONE, 2001).

CARLSEN, 1975 em seu artigo retratou claramente a problemática

existente sobre o envelhecimento cutâneo, processo inevitável ao indivíduo,

mas que ocorre com intensidade variada dependendo da qualidade de vida que

se tem e independentemente da estimativa de vida que ele tenha, reflete

principalmente a maneira como a pele foi cuidada durante o decorrer da

existência.

Podemos classificar o envelhecimento cutâneo em intrínseco e

extrínseco. Existe ampla literatura disponível diferenciando o envelhecimento

conhecido como cronológico (intrínseco), onde as modificações ocorrem na

epiderme, derme, junção derme-epiderme; comparativamente com as

alterações observadas no envelhecimento extrínseco provocadas, sobretudo

pela radiação ultravioleta. Entre essas modificações salientamos as

mencionadas no Quadro 2, baseado nos autores GILCHREST, 1983 e

HAWARD, 1996 onde verificamos que em alguns pontos se complementam.

Alguns autores, como HAWARD 1996 afirmaram, que ocorre atrofia do
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envelhecimento intrínseco e hipertrofia no extrínseco; porém outros como

GILCHREST 1983 ressaltaram a hipertrofia do envelhecimento extrínseco,

seguida de atrofia no caso de danos severos.

Microscopicamente, a principal alteração observada no envelhecimento

extrínseco é a hiperplasia do tecido elástico da derme, que pode levar a

desorganização completa deste tecido, conhecida como elastose solar. Em

contraste, o envelhecimento cronológico (intrínseco) induz apenas leve

aumento no número e na espessura das fibras elásticas. A estrutura do

colágeno sofre alterações mínimas com o envelhecimento cronológico, mas

ocorre perda de seus feixes, diminuindo o número de fibras. A substância que

forma a matriz dérmica, composta de proteoglicanos, elastina e ácido

hialurônico aumenta muito na pele fotoenvelhecida, enquanto que na pele

pouco exposta ao sol tende a diminuir com a idade (GILCHREST, 1983).

A grande causa do envelhecimento extrínseco é a radiação solar e

devido às alterações que ocorrem na pele, temos o Fotoenvelhecimento,

também chamado de envelhecimento actínico, que é pesquisado amplamente e

apontado quase que exclusivamente como principal responsável pelo

envelhecimento extrínseco. Concordante com esta afirmação temos os

pesquisadores SCARFFETIER-KOCHANECK et aI. 2000, que observaram

diferenças morfológicas e de fenótipos entre a pele protegida da radiação solar

comparada à pele de áreas constantemente exposta aos raios ultravioletas,

como mãos e pescoço. Outros autores, como VIGLlOGLlA, 1997 e DEMIERRE

et aI., 1999 afirmaram que além do sol outros fatores são agravantes no

Fotoenvelhecimento, como: poluentes, estresse emocional, fumo.

A melanogênese sofre alterações visíveis com o passar dos anos. Tal

observação foi ressaltada por SCHALLREUTER, 1998, que estabeleceu uma

correlação entre a concentração de íons Ca++ existente na membrana dos
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queratinócitos e melanócitos, a atividade da enzima tirosinase e o estresse

oxidativo gerado na pele após a exposição aos raios ultravioletas. Com a

exposição solar ocorre maior atividade da tirosinase, produção da melanina e

uma pigmentação homogênea e protetora aos radicais livres, porém neste

processo, os íons Ca++ mostraram ser um potente inibidor da tirosinase tanto in

vitro como in vivo. Esta correlação explica a pigmentação irregular observada

em diversas doenças, como a Síndrome Hermansky-Pudlak e talvez explique a

pigmentação irregular observada no envelhecimento.

o fotoenvelhecimento é caracterizado por uma série de alterações

morfológicas, bioquímicas e funcionais que se manifestam, em uma pele

habitualmente exposta ao sol. Pesquisas têm demonstrado que pele

fotoenvelhecida e a pele cronologicamente envelhecida constituem processos

distintos como retratado por GILCHREST, 1996. Diferenças entre as duas

condições foram revistas por KLlGMAN, 1991; onde basicamente no

Fotoenvelhecimento ocorrem danos às fibras elásticas, ao colágeno e às

glicosaminoglicanos da derme. A microvascularização e outros elementos

estruturais da pele também podem estar alterados (WEST, 1994; KELLY et aI..,

1995).

o câncer de pele é o fator mais preocupante da excessiva exposição

solar, que tem crescido em freqüência desde a década de 90 e vários estudos

na área farmacêutica e médica têm sido realizados, neste sentido ressaltamos

os autores WILKINSON et aI., 1990; LONGSTRETH et aI., 1998 e
MAGALHÃES, 2000. Uma pesquisa muito interessante foi realizada por

BROOKE et aI. 2001, que observou uma relação inversa entre rugas e o

carcinoma basocelular. Inicialmente essa observação foi feita visivelmente, pois

notou-se que pacientes com carcinoma basocelular apresentavam poucas

rugas. Posteriormente os autores estabeleceram que a disfunção que ocorreu
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nos colágenos tipo I, 111, VII, que favorece o aparecimento das rugas foi menor

Na pele dos indivíduos que apresentaram este tipo de câncer.

o aspecto preventivo da Cosmetologia se acentua cada vez mais, onde o

uso de fotoprotetores pode retardar os danos do Fotoenvenvelhecimento.

Dentre os filtros solares, a serem incorporados nos fotoprotetores, verificamos

um mercado de matérias-primas preocupado em oferecer produtos eficazes,

seguros e que possam ser utilizados em formulações cosmeticamente

aceitáveis. Novas moléculas são criadas e até modificadas para atender estas

exigências e facilitar o trabalho do formulador. Aliado a isto, as matérias-primas

conhecidas, juntamente com os filtros orgânicos e inorgânicos têm influência do

Fator de Proteção Solar e, portanto na eficácia do produto (OAKLEY, 1992;

GARCIA, 1996; WUNSCH, 2001).

,
O empenho das indústrias e do governo possibilitaram a popularização

deste tipo de produto, através da redução de impostos aliado a um mar1<eting

intensivo. Isto adquire substancial importância considerando-se que o Brasil é

um país tropical, as alterações ambientais no mundo têm contribuído para que

as ações das radiações solares sobre a pele tenham se intensificado cada vez

mais e para que as pessoas estejam mais expostas. Segundo dados obtidos

ABIHPEC/SIPATESP, 2002; o decreto número 3.360 de 08 de fevereiro de

2000 estabeleceu a alíquota de 10% sobre produtos fotoprotetores

industrializados.

Sabemos que o envelhecimento é um processo de decaimento de todas

funções vitais do organismo e que o envelhecimento cutâneo é apenas a parte

visível. Tendo em mente isto, destacamos a importância dos suplementos

alimentícios elou medicamentosos que são administrados por via oral. Com

ação basicamente antioxidante, estas substâncias combatem direta ou

indiretamente os radicais livres, fortalecendo nossas defesas naturais e
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protegendo o organismo dos danos causados pela reatividade radicalar, como o

f3-caroteno; as vitaminas A, B6, C, E, H; o selênio e outros oligoelementos e

pseudopeptídios. Entre estas substâncias, destacamos os pseudopeptídios,

pois no decorrer da peroxidação lipídica ocorre a formação de Iipídeos

hidroperóxidos (LOOH) que não são neutralizados diretamente por substâncias

como a vitamina C e E, pois não se tratam de radicais livres e possuem

natureza química anfifílica; mas podem reagir com fosfolipídeos da membrana

celular causando a morte da célula. Na pesquisa feita por NICOLAY et aI., 2002

observou-se a ação inovadora dos pseudopeptídeos nesse mecanismo.

o efeito produzido pela administração oral de substâncias ativas, ao nível

de pele, é muito pequeno, pois estas estão sujeitas ao processo de

biotransformação; enquanto que na aplicação tópica as substâncias vão direto

para a pele. Apesar da administração oral das substâncias citadas acima

produzirem efeitos benéficos no processo de envelhecimento, seu uso deve ser

racional e cuidadoso, principalmente em pessoas idosas que apresentam

menor atividade biotransformadora e onde os efeitos acumulativos destas

substâncias podem ser evidenciados (VELASCO etal., 1998; OKIGAMI, 2001b)

O sinergismo entre as vitaminas C e E resultando em um potencial

antioxidante maior está demonstrado na Figura 17, baseado no trabalho

publicado por THOMAS, 2000, onde podemos notar que o ascorbato regenera a

vitamina E oxidada (radical tocoferoxila), disponibilizando o caráter antioxidante

do a-tocoferol. Tal efeito ocorre tanto na administração oral quanto na aplicação

tópica (DJERASSI et aI., 1986; FRANCES, 1995; KAMAL-ELDIN et aI., 1996;

FURUSE, 1997; OKIGAMI, 2001 b).

O entendimento do comportamento das moléculas das substâncias

ativas antienvelhecimento adquire fundamental importância aos cosmetólogos,

pois através de estudos prévios em estruturas moleculares pode-se prever os
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sinergismos, impedimentos estéricos, biodisponibilidade, eficácia e segurança;

ocorrendo uma avaliação e suposição do efeito esperado in vivo, com a

redução do número de animais utilizados no experimento (THOMAS, 2000;

OKIGAMI, 2001 b).

o aspecto de aspereza da pele como característica do processo de

envelhecimento é ressaltado em diversos trabalhos como ROBERT, 1994 e

RAMOS-E-SILVA, 2001. Para prevenir e combater esta característica

desagradável, os cosmetólogos desenvolvem formulações uleves", suaves, de

aplicação agradável que conferem maciez, aspecto jovial a pele, e basicamente

na forma de emulsões, géis e géis-creme (GARCIA, 1996).

Existem conceitos discordantes na literatura a respeito de emolientes,

umectantes e hidratantes. Tal fato pode ser constato de acordo com os autores

JUEZ et ai, 1995 e L1BARDI, 1999, onde a forma de classificação dessas

substâncias é diversa; como os ésteres de ácidos graxos, vaselina, óleos

vegetais, que foram classificadas de formas distintas pelos autores citados.

L1BARDI, 1999 e a maioria dos trabalhos disponíveis na literatura tratam como

emoliência e umectância mecanismo de ação da hidratação. Na didática

classificação feita por JUEZ et ai, 1995, a emoliência e a umectância fornecem

suavidade e maciez a pele, mas agindo superficialmente. Enquanto a

hidratação age no ressecamento do estrato córneo através de substâncias

ativas como lactato de amônia, uréia, fitoesteróis, vitamina E, dentre outras.

A aplicação de substâncias antioxidantes empregadas em formulações

de uso tópico, como vitamina C, E, A, glutationa, coenzima a, ácido alfalipóico

e o DMAE tem sido foco de vários estudos; e como ressaltaram os autores

KOEN, 1999; MURAD, 1995; THOMAS, 2000 é necessário controlar a formação

de radicais livres, e para este objetivo é importante o emprego de antioxidantes

tópicos que potencializam nossas enzimas antioxidantes como peroxidases,



135

catalases, superóxido dismutase, dentre outras; e assim, evitam degradação de

proteínas, lesões ao DNA e até o câncer.

Bons hábitos alimentares são de grande importância para prevenção aos

danos produzidos pelos radicais livres, pois elevado potencial antioxidante foi

encontrado em extratos vegetais. Tal fato foi verificado in vifro por MASAKI et

aI., 1995 em uma pesquisa com 65 plantas, onde várias apresentaram poder

antioxidante e dentre estas o hamamelitanino presente na Hammamelis

virginiana L., que protegeu uma cultura de fibroblastos dos radicais livres após

irradiação com UVB. Outros extratos vegetais antioxidantes são os flavonóides,

os polifenóis e a vitamina C presentes no chá verde, alecrim, a Ginkgo biloba e

a cavalinha, entre outros, como destacou GARCIA, 1996.

Em formulações cosméticas, têm se utilizado amplamente os alfa

hidroxiácidos (AHA's) e os retinóides, que agem na pele fotoenvelhecida,

regularizando a atividade dos queratinócitos da epiderme, estimulando a

síntese protéica na derme e resultam efeitos benéficos quando utilizados no

tratamento de algumas patologias como ictoses, ressecamento, epidermólise e

queratose seborrêica. Porém o emprego destas substâncias requer uso

criterioso, de acordo com a legislação vigente e segundo dados fornecidos pela

CÂMARA TÉCNICA DE COSMÉTICOS ONLlNE, 2002, disponível no website

da ANVISA, temos que a utilização dos alfa hidroxiácidos e dos retinóides

devem obedecer a um limite máximo de sua concentração nas formulações e

se enquadrar nas normas de rotulagem exigidas à sua comercialização.

Apesar de mecanismos de ação distintos, tanto os AHA's como os

retinóides apresentam características irritantes e que podem alterar o pH da

pele (HARWARD, 1996; ZOUBOULlS, 2000).
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Observação interessante foi feita pelos pesquisadores SCHARFFETIER

KOCHANEK et ai, 2000 sobre a ação dos retinóides no Fotoenvelhecimento,

pois afirmaram que esta substância age interrompendo a ativação de MMPs

pelos radicais livres formados após exposição solar.

A Cosmetologia procura combater o envelhecimento cutâneo

desenvolvendo formulações multifuncionais, que possam fornecer hidratação,

proteção solar, potencial antioxidante e outras características ao consumidor.

Este está cada vez mais exigente, esclarecido e menos ludibriável pelo

marketing, como foi observado por MAGALHÃES, 2000.

Porém uma nova tendência mundial de combate ao envelhecimento

cutâneo vêm adquirindo destaque e sendo foco de estudo de pesquisadores,

como MUNGER et ai, 1997; CRAWFORD et aI., 1998; RICCIARELLI et aI.,

1999; RIEGER, 1999; BERTON et aI., 2000; STÃB et aI., 2000; onde a

interferência na concentração de substâncias endógenas toma o organismo

menos suscetfvel às alterações dests processo. Através da interrupção ou

estímulo de um mecanismo endógeno procura-se fornecer maior resistência ao

indivíduo ao processo de envelhecimento como um todo, inclusive no cutâneo.

As mudanças fisiológicas observadas na pele no envelhecimento não

são significativas se pensarmos nas suas funções, pois no envelhecimento

dificilmente perde-se sua primordial função barreira. Alterações fisiológicas são

observadas, porém a importância dada a esse tema como foco de diversos

estudos e pela Cosmetologia é devido, principalmente, a um interesse

mercadológico, pois os consumidores envelhecem mais, desejando aparentar

essa verdade cada vez menos (MAGALHÃES 2000).
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V-CONCLUSÕES

Baseado no levantamento bibliográfico realizado nesta pesquisa sobre o

envelhecimento cutâneo e a eficácia cosmética de substâncias ativas

empregadas em combatê-lo concluímos que:

No processo de envelhecimento temos um decaimento de todas

funções vitais do organismo, dependente do estilo de vida do

indivíduo.

Substâncias orais combatem este processo de forma global,

principalmente por ação antioxidante. Existem estudos sobre o f3

caroteno, as vitaminas A, B6, C, E, H; o selênio e outros

oligoelementos e pseudopeptídios.

Inúmeras teorias tentam explicar a causa que desencadeia o

processo de envelhecimento, porém todas as hipóteses

levantadas possuem uma contribuição no envelhecimento do

indivíduo, ou seja, a somatória de todas elas contribuem no

envelhecimento. Portanto, nenhuma teoria isolada deve ser a

causa deste processo, poderíamos afirmar apenas que a teoria

sobre os sobre radicais livres é a mais pesquisada.

O envelhecimento cutâneo é foco de várias pesquisas, mas o

comprometimento da pele como um todo é pequeno,

considerando-se o indivíduo como um todo. O maior efeito ocorre

no comprometimento psicológico.

O envelhecimento cutâneo é desencadeado por processos

intrínsecos e extrínsecos, destacando-se neste caso o

Fotoenvelhecimento.

A prevenção é a grande arma dos cosméticos

antienvelhecimento, e neste aspecto merece destaque o

emprego de substâncias de ação fotoprotetora da pele.
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Substâncias ativas antienvelhecimento com características

antioxidantes, têm importante papel por sua ação anti-radicais

livres, equilibrando o estresse oxidativo da pele e fortalecendo

nossas defesas naturais. Várias substâncias possuem este

potencial antioxidante, porém na aplicação tópica destaca-se o

sinergismo entre as vitaminas C e E, sob a forma isolada ou

combinada e também ênfase na atividade anti-radicais livres

proporcionado pela vitamina A.

Extratos vegetais possuem grande importância no combate ao

envelhecimento, pois muitos apresentam propriedades

antioxidantes, combatendo direta ou indiretamente os radicais

livres e protengendo as células dos danos radicalares.

Destacam-se os f1avonóides, os polifenóis, a vitamina C

presentes no chá verde, alecrim, a Ginkgo biJoba, a cavalinha e o

hamamelitanino.

Os alfa (ácido glicólico, málico, mandélico, láctico e tartárico) e

beta hidroxiácidos (ácido salicílico) tem ação no

rejuvenescimento da pele por renovar as células da epiderme.

Entre as substâncias bioestimuladoras de ação

antienvelhecimento cutâneo, destacam-se as citoquinas, cujo

mecanismo de ação faz parte das pesquisas atuais

antienvelhecimento.

Os retinóides amenizam danos na pele fotoenvelhecida, atuando

na renovação celular, não apresentando uso cosmético, mas

medicamentoso.

As pesquisas atuais no combate ao envelhecimento cutâneo

focam-se nos mecanismos endógenos que aumentem nossa

resistência frente a este processo.
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