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Resumo – Há busca constante de produtos que retardem ou inibem o 
envelhecimento, esse envelhecimento que vem aumentando no dia a dia das pessoas, 
normalmente, os casos são baseados em envelhecimento extrínsecos e intrínsecos, 
com todas essas causas, há muitas soluções para retroceder ou diminuir o 
envelhecimento facial, pode-se citar a utilização de cosméticos que abrange uma 
grande variedade de produtos. Os óleos vegetais apresentam mecanismos que são 
atribuídos a seus efeitos antioxidantes, protegendo assim as moléculas biológicas dos 
radicais livres. Os polifenóis encontrados no vinho, principalmente o resveratrol, foram 
identificados como grandes agentes principais para a manutenção de uma boa saúde 
cardiovascular. Para a produção do resveratrol de forma natural, ocorrente nas 
plantas, são devido à ação de defesa de estresse congestionado por parasitas, 
fungos, infecções, radiações UV, substâncias químicas. Tem sido amplamente 
buscado para a utilização nas indústrias de alimentos e de cosméticos devido ao 
grande potencial de atenuar doenças degenerativas ligadas ao envelhecimento 
celular. Os métodos utilizados neste artigo baseiam-se em pesquisas bibliográficas, 
de caráter qualitativo.  

Palavras-chave: Pele. Envelhecimento Facial. Resveratrol. Radicais Livres. 

Abstract – There is a constant search for products that slow or inhibit aging, 

the one that has been increasing in people's daily lives, usually, cases are based on 
extrinsic and intrinsic aging, with all these causes, there are many solutions to slow or 
reduce facial aging , we can mention the use of cosmetics that covers a wide variety 
of products. Vegetable oils have mechanisms that are attributed to their antioxidant 
effects, thus protecting biological molecules from free radicals. The polyphenols found 
in wine, especially resveratrol, have been identified as major major agents for 
maintaining good cardiovascular health. For the production of resveratrol in a natural 
way, occurring in plants, they are due to the action of defense of congested stress by 
parasites, fungi, infections, UV radiation, chemical substances. It has been widely 
sought for use in the food and cosmetics industries due to the great potential to mitigate 
degenerative diseases linked to cell aging. The methods used in this article are based 
on qualitative bibliographic research.  
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente são muitos os fatores que provocam o envelhecimento facial e, 

devido a isso, a busca por produtos que retardem ou inibam este envelhecimento vem 

aumentando diariamente na vida das pessoas (SOUZA, 2007).  

Normalmente os casos são baseados em envelhecimento extrínsecos e 

intrínsecos, sendo que os extrínsecos advêm de fatores externos, como os raios 

solares (ultravioleta), vícios adquiridos (fumo, álcool e/ou drogas ilícitas) e por hábitos 

alimentares (SANTOS; MEIJA, 2013). As causas intrínsecas usualmente decorrem do 

envelhecimento natural do corpo, salvo problemas genéticos ou doenças adquiridas 

que podem ajudar na progressão do envelhecimento cutâneo (KEDE; 

SABATOVITCH, 2009). 

Com todas estas causas, há muitas soluções para retroceder ou diminuir o 

envelhecimento facial, dentro delas pode-se citar a utilização de cosméticos que 

abrangem uma grande variedade de produtos; é muito utilizado por exemplo protetor 

solar, hidrantes, loções, óleos e aparelhos estéticos (LAGO, 2015).  

Os óleos essenciais geralmente são extraídos das sementes, bagaço, pétalas 

das flores ou cascas de frutas (ASSIS et al., 2015). O óleo de gerânio, por exemplo, é 

extraído de sua flor e comumente utilizado para prevenir o envelhecimento facial, 

também como outros óleos são utilizados com este mesmo fim (ALMEIDA, 2009).  

Neste trabalho será avaliado a utilização do óleo da semente de uva, o qual 

apresenta um composto ativo tecnicamente conhecido como resveratrol. O resveratrol 

é composto por polifenóis e é encontrado na película ou bago da uva. Esse composto 

foi identificado pela primeira vez em 1940 por TAKOAKA (TUFFI; GARCIA, 2020). 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

PELE 

Uma das funções da pele é a proteção, ela apresenta uma película líquida com 

pH ácido, podendo atuar como antisséptica e serve como uma barreira física contra 
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os microrganismos, retardando assim o seu crescimento na superfície; a pele também 

protege contra substâncias estranhas do meio externo e contra o excesso de radiação 

solar, além de servir para evitar a perda de água do corpo para o meio externo. 

(SPENCER, 1991). 

Sua composição se dá de fora para dentro respectivamente em três camadas: 

epiderme, derme e hipoderme. (PERSSONELLE, 2004; SCOTTI; VELASCO, 2003). 

A epiderme é constituída de células epiteliais, achatadas e sobrepostas em ordem 

conforme a imagem 1 (DOMANSKY; BORGES et al., 2012): 

Imagem 1: Composição do tecido epitelial 

 
Fonte: Anatomia Fisiologia Animal: Sistema tegumentar  

 

A segunda camada se chama derme, responsável pela sustentação e 

elasticidade da pele devido a presença de diversas moléculas, tecido conjuntivo, 

células de defesa e um complexo de fibras entrelaçadas, sendo uma das camadas 

mais complexas da pele (NOGUEIRA, 2007). 

A última camada chamada hipoderme protege o corpo contra agentes térmicos 

do ambiente, formando um tecido capaz de modelar o corpo, através da capacidade 

de armazenamento de reserva energética, a hipoderme também é considerada um 

órgão endócrino, contendo adipócitos que são os responsáveis pelo armazenamento 

energético (TASSINARY, 2019). 
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A pele, sendo o único órgão visível aos olhos nus, possui a necessidade de ser 

mais cuidado esteticamente, pois pode interferir no cotidiano de determinada pessoa, 

tanto em autoestima, como em convívio social (SANTOS; OLIVEIRA, 2016). 

TECIDO CONJUNTIVO 

O tecido conjuntivo é formado por fibras reticulares, elásticas e colágenas, 

fazem o papel de sustentação, defesa, transporte, preenchimento, reparação e 

nutrição do corpo. O tecido pode apresentar mais de um tipo de fibra, além de 

apresentar substâncias amorfas, para realizarem o preenchimento de espaços entre 

células e fibras (GUIRRO; GUIRRO, 2004).  

A fibra colágena é composta principalmente pela proteína colágeno compondo 

70% do peso da pele seca, sendo uma das mais frequentes no tecido conjuntivo tem 

como função manter a resistência e integridade de muitos órgãos e tecidos 

(SPENCER, 1991). 

O colágeno é uma proteína que tem mais de 20 isoformas; a formação da 

cadeia polipeptídica forma o otropocolágeno e se dá principalmente pelos 

aminoácidos, hidroxiprolina, prolina, alanina e glicina. Essas formações complexas é 

o que formam o colágeno, também conhecidas como entrelaçamento de fibrilas 

(ALVES et al., 2005; LEHNINGER, 2002; NETTO, 2002). 

A produção abundante de colágeno se dá principalmente na infância e na 

juventude, entre 20 e 30 anos mantem-se constante e sua produção é interrompida 

na velhice. O colágeno quando degradado é sintetizado em elastina, essa degradação 

ocorre principalmente por fatores extrínsecos e exposição excessiva ao sol, o que 

provoca perda da elasticidade da pele e consequentemente a presença de rugas 

(ALVES et al., 2005; BRANDT; REYNOSO, 2003).  

A elastina é a principal proteína que compõem as fibras elásticas, essas fibras 

tem a característica de serem longas, filiformes e ramificadas, que normalmente 

entrelaçam-se entre si formando redes; a elastina tem a capacidade de regeneração, 

ou seja, a capacidade de retornar ao seu comprimento original de repouso  

(FACHINELLI, 2010). 
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Uma proteção eficiente para prevenir o envelhecimento precoce da pele pode 

ser feita com protetores solares, também atualmente está sendo muito utilizado a 

tecnologia de vitaminas antioxidantes presentes em óleos naturais. Todavia sempre 

haverá o desgaste natural conforme o decorrer dos anos, sendo os raios ultra violetas 

e os radicais livres os principais agentes danificadores da pele (DOS SANTOS; DE 

OLIVEIRA, 2014). Como outras partes do corpo, a pele é um órgão importante e 

também sofre com o processo de envelhecimento (BAGATIN, 2008). 

 

ENVELHECIMENTO CUTÂNEO 

 

A produção de elastina e colágeno é danificada quando esses são acometidos 

pelo envelhecimento natural, comprometendo os fibroblastos, que é o que garante à 

pele hidratação, resistência e elasticidade (SCOTTI; VELASCO, 2003).  Com esses 

fatores danificadores da pele, acontece o fenômeno de envelhecimento natural, que é 

acompanhado do aparecimento de manchas, flacidez, rugas, fragilidade capilar e a 

perda da capacidade de regeneração dos tecidos (VANZIN; CAMARGO, 2008).  

Uma das maiores causas influenciadoras do envelhecimento precoce da pele 

é a não utilização do protetor solar, que consequentemente, expõe a pele aos raios 

ultra violetas, podendo formar manchas de hiperpigmentação e rugas (SANTOS; 

MEIJA, 2013). 

É evidente que os processos de envelhecimento intrínseco possuem 

mecanismos biológicos, bioquímicos e moleculares envolvendo alterações 

qualitativas e quantitativas das proteínas da matriz extracelular. Já o envelhecimento 

extrínseco está relacionado a danos ambientais, como raios ultravioletas no tecido 

conectivo dérmico da pele por longa exposição solar (HIRATA et al., 2004). 

 

RUGAS 

 

As formas de se interromper o envelhecimento facial utilizadas hoje são 

técnicas de alta recuperação que não atrapalham o trabalho ou vida social; o 

envelhecimento é decorrente do aparecimento de rugas e sinais perceptivos, que 

aparecem ao redor dos olhos, lábios e testa (SOUZA, 2007). O envelhecimento 

cutâneo acontece com a demarcação de linhas na pele, podendo variar de uma 
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pessoa para a outra e ocorre normalmente de forma gradual (TESTON; NARDINO; 

PIVATO, 2010). 

A desidratação é uma consequência da pouca oxigenação do tecido da pele, 

combinado com a rigidez do colágeno, diminuição das fibras elásticas e declínio das 

funções do tecido conjuntivo, tudo isso resulta na perda de elasticidade natural da pele 

(SOUZA et al., 2007). As rugas são classificadas nas seguintes avaliações clínicas:  

 

Tabela 1: Classificação das rugas 

Tipos de Rugas Características 

 

Rugas Dinâmicas 

Devido aos músculos da expressão 

facial, surgem através de movimentos 

repetitivos 

 

Rugas Estáticas 

Estão associadas a fadiga dos 

músculos da pele e ocorrem mesmo 

sem haver movimentos 

 

Rugas Superficiais 

Surgem a partir da diminuição os perda 

das fibras elásticas da derme, sendo 

essas finas e enroladas. 

 

Rugas Profundas 

Decorrente através do contato direto da 

pele (pele exposta) com a energia solar, 

ventos frios. 

Autor: (GUIRRO; GUIRRO, 2004).  

 

Muitos fatores externos e internos influenciam no envelhecimento da pele e 

consequente aparição de rugas, dentre os fatores se encontram: climáticos, 

intoxicação, vasculares, hormonais e nutricionais. A irradiação solar contra a face 

desprotegida, assim como o vento forte, influenciam a perda da capacitação elástica 

da pele, resultando no envelhecimento precoce (GUIRRO; GUIRRO, 2004; KEDE; 

SABATOVICH, 2004). 

 

RADICAIS LIVRES 
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Das muitas causas que se tem sobre o envelhecimento cutâneo, um dos mais 

estudados e bem conhecido é a teoria dos radicais livres, os quais são apontados 

como a fatal causa do envelhecimento (SCOTTI; VELASCO, 2003).  

Os radicais livres normalmente são formados nas mitocôndrias, na produção 

de energia utilizando a glicose e o oxigênio, são caracterizados por apresentarem um 

elétron ímpar a mais, ficando assim desemparelhado (SILVA, 2017). Durante a 

produção de energia ocorre a neutralização dos radicais livres, utilizando 

principalmente as moléculas de ferro e manganês, para que esses não entrem na 

corrente sanguínea, uma vez que tem afinidade com as células e tecidos, provocando 

o envelhecimento (CALDEIRA et al., 1989). 

 

ÓLEO DE SEMENTE DA UVA 

 

Os óleos vegetais contêm mecanismos antioxidantes, que protegem as 

moléculas biológicas dos radicais livres, são eles ácidos graxos essenciais e uma 

grande quantidade de outros compostos biologicamente ativos, chamados compostos 

fenólicos (COSTA; JORGE, 2011). 

As uvas possuem grandes quantidades de fitoquímicos, que são os 

responsáveis pela maioria das características funcionais como cor, aroma e 

adstringência, além de grande parte das suas propriedades benéficas para a saúde 

(WATERHOUSE, 2002). O grupo mais estudado de fitoquímicos da uva são os 

polifenóis, um grupo de metabólitos secundários produzidos durante o crescimento de 

plantas, como uma resposta de proteção a vários tipos de stress ambiental, como luz, 

frio e calor (NACZK; SHAHIDI, 2004). 

Podem se distinguir em diferentes formas de cultivo, disposição, crescimentos 

de cepas, pilosidade das folhas, cor, forma dos grãos, sabor e açúcares (USTULIN, 

2018). Os rejeitos da uva composto por casca e sementes podem ser utilizados no 

processamento da indústria de tintas, alimentícia, farmacêutica e cosmética, além de 

se poder extrair óleos, taninos, antocianinas e adubo das sementes (SILVA, 2019). 

O bagaço de uva é constituído por semente, casca, polpa e engaços. A 

semente contém lipídios como os poli-insaturados, sendo o ácido linoleico em torno 

de 72% dentre todos os lipídios presentes (RIBEIRO, 2016). As fibras ocupam um 

total de 40% da composição da semente, 7% são compostos fenólicos complexos no 
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qual englobam taninos, açúcares e minerais, 11% são proteínas e, por fim, 14 a 17% 

são o total de óleo presente na semente. Somando-se todas essas quantidades, a 

semente constitui em torno de 52% do bagaço como um todo (MALACRIDA, 2009).   

A casca é um manancial de flavonóis, ácidos fenólicos, quercetina, 

antoacianidinas, antocianinas, polissacarídeos, proantocianidinas insolúveis, 

celulose, xiloglucanas, arabinanas e galactanas, sendo que isso tudo representa 5 a 

10% em base seca do total do bagaço (OLIVEIRA FILHO, 2017). As cascas agem de 

forma protetora contra a radiação ultra violeta, doenças transmitidas por fungos, 

desidratação e agressões climáticas; essas características se devem a sua natureza 

hidrofóbica (SOUSA. 2014). 

A polpa é constituída principalmente por água, minerais, compostos 

nitrogenados, compostos fenólicos, vitaminas, enzimas, ácidos orgânicos e açúcares 

redutores, ocupando um total do bagaço de 83 a 92% (DIÓRIO, 2017). Por último tem 

o engaço, que possui compostos tânicos e é rico em minerais (MOREIRA, 2018). 

Existem muitos métodos de extração do óleo da uva, dentro deles a 

prensagem, Soxhlet, ultra-som, líquido pressurizado e fluido supercrítico, porém o 

método que mais apresenta rendimento é a extração por líquido pressurizado 

(FREITAS, 2007).  

 

COMPOSTOS FENÓLICOS 

 

Os compostos fenólicos são moléculas estáveis devido a ressonância do anel 

aromático presente, atuando como agentes patogênicos, podendo influenciar também 

no crescimento, cor, adstringência, aroma e reprodução das plantas, fazendo parte de 

seu metabolismo secundário (NEVES, 2015).  

Os radicais livres são capturados através de compostos fenólicos, 

desenvolvendo assim a capacidade antioxidante (VIEIRA, 2015). Os compostos 

fenólicos doam átomos de hidrogênios, elétrons ou quelam cátion de metais, 

desempenhando a quelação de metais de transição, que são essenciais para o 

processo oxidativo, portanto a neutralização desses radicais livres acontece através 

da formação de componentes estáveis com os componentes fenólicos, por possuírem 

a ressonância do anel aromático (SCHULDT et al., 2005). 
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Alguns componentes presentes nos alimentos contêm os compostos fenólicos, 

esses apresentam mecanismos importantes na atuação de proteção e regeneração 

de antioxidantes primários, possuindo um importante papel na redução oxidativa em 

tecidos animais, vegetais e lipídicos em geral, podendo também restringir o 

aparecimento e desenvolvimento de doenças (CRUZ, 2017). 

 As indústrias de cosméticos, papel e celulose, tintas e alimentos utilizam em 

seus processos compostos fenólicos como corantes e conservantes naturais, esses 

são encontrados principalmente em sementes de oleaginosas no formato de 

flavonoides e ácidos fenólicos em alta concentração, servindo também para beneficiar 

a saúde. Sua funcionalidade depende diretamente de uma boa absorção e 

metabolismo pelo organismo (COLPO, 2015). 

A ação antioxidante vinda dos compostos fenólicos, vem acompanhada 

também de um papel importante na ação antimicrobiana, anti-inflamatória e 

vasodilatadora, sendo esse componente presente principalmente em frutas que 

apresentam a coloração vermelha e azul, devido a presença da antocioanina que faz 

parte do grupo dos fenólicos flavonóides (COSTA, 2010). As plantas também 

apresentam uma quantidade dos compostos fenólicos, agindo de forma ativa na 

defesa contra agentes do meio ambiente, produção de hormônios, nutrientes e 

diferenças genéticas (INFANTE, 2013). 

A uva por apresentar coloração roxa, contém em sua estrutura compostos 

fenólicos, um dos grupos são os flavonoides como catequina, epicatequina, 

epigalocatequin, caempferol, quercetina e miricetina., e há também os compostos 

não-flavonóides, como ácidos fenólicos, hidróxibenzóicos e hidroxinâmicos. Além 

desses compostos, dentro dos não-flavonóides está presente  o resveratrol, esse se 

localiza dentro do grupo dos estilbenos, sendo um dos componentes mais importantes 

na ação antioxidantes presentes no óleo de uva, como também se encontra em altas 

porções na vitamina E, à qual é essencial para manter uma boa saúde da pele devido 

ao grande poder de combater os radicais livres (MALACRIDA, 2006). 

 

RESVERATROL 

 

A pele necessita de nutrientes para manter-se hidratada e longe de ações 

agressivas do ambiente e ações naturais que ajudam no envelhecimento. São muitas 
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as buscas por substâncias que auxiliem no combate aos radicais livres, como por 

exemplo o resveratrol, que tem ação contra o estresse oxidativo (PYTEL et al., 2005). 

Encontra-se o resveratrol em diversas bebidas e alimentos, como amendoim, 

uvas, vinhos e frutas vermelhas, sendo classificado dentro dos grupos das fitoalexinas 

polifenólicas. O resveratrol proporciona benefícios comprovados como antioxidante, 

anti-inflamatóro, anti-apoptótica e antitumoral (JARDIM, et al., 2018; TSAI, et al., 2017; 

GAMBINI, et al., 2015). 

A produção do resveratrol de forma natural, ocorrente nas plantas, é devido à 

ação de defesa de estresse congestionado por parasitas, fungos, infecções, radiações 

UV e substâncias químicas (JEANDET et al., 2002; JEANDET et al., 2012). Tem sido 

amplamente buscado para a utilização nas indústrias de alimentos e de cosméticos 

devido ao grande potencial de atenuar doenças degenerativas ligadas ao 

envelhecimento celular como em quimioprevenção do câncer, saúde cardiovascular, 

antienvelhecimento, metabolismos desregulados, diabetes tipo 2, artrite, osteoporose 

e neuroproteção (ALVES et al., 2015). 

Durante os processos metabólicos e oxidativos acontecem muitas formações 

de radicais livres, esses são os responsáveis diretos pelo envelhecimento da pele, e 

o trans-resveratrol é um grande combatente desses radicais livres por possuir ação 

antioxidante, no qual o hidrogênio dos compostos fenólicos modifica a carga eletrônica 

do radical (SATAKE, 2013).  

As estruturas oxidantes dos flavonoides fazem parte do grupo dos polifenóis, 

têm facilidade de deslocar seus elétrons ao longo das estruturas químicas tendo uma 

potencialidade maior em suas atividades antioxidantes que as vitaminas C e E 

(AMARAL, 2017). O resveratrol pode ser utilizado em sistemas nanoestruturados com 

líquido-cristalinos, com vantagens de o mesmo apresentar a liberação dos princípios 

ativos de forma controlada, estando protegidos da degradação térmica ou 

fotodegradação, sendo constituído de soluções de hidrogéis e ingeridos por via tópica 

(SATAKE, 2013).  

 

DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS  
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Os métodos utilizados neste artigo baseiam-se em pesquisas bibliográficas, de 

caráter qualitativo, com base nas plataformas: Google Acadêmico, Scielo, Pubmed, 

Lilacs, tendo como descritores: pele, envelhecimento facial, resveratrol e radicais 

livres, além de livros sobre o tema. Os ambientes utilizados para a pesquisa 

bibliográfica foram consultas à internet, seleção e análise de artigos acadêmicos e 

publicações literárias abrangendo o período de agosto a novembro de 2020.  Foram 

considerados artigos na língua portuguesa e inglesa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Estudos mais aprofundados devem ser feitos para achar uma solução quanto 

à permeação do resveratrol na superfície da pele, o que pode aumentar a eficácia no 

tratamento, sendo que um estudo realizado com séruns e cremes de resveratrol 

mostra poder ser uma alternativa mais favorável a utilização dessas loções ao invés 

da ingestão via oral (NEMEN; LEMOS, 2011). 

Um dos tratamentos à ser empregado na utilização resveratrol é o vinhoterapia, 

que resulta em uma boa melhora na qualidade e aparência da pele, acreditando-se 

ser um aumentador da produção do colágeno, esse tratamento em específico 

demostra um bom resultado em relação à hidratação, tonificação e reparo de pele, 

demostrando a grande potencialidade e utilidade do resveratrol (SANTOS; PASSOS; 

SILVA, 2016). 

Os benefícios das microemulsões tornam a permeabilidade cutânea superior 

às formulações tradicionais e estabilidade ao longo prazo, além de apresentarem uma 

menor irritação cutânea são de grande interesse para as indústrias farmacêuticas e 

estéticas (SATAKE, 2013).  

A utilização de tensoativos não iônicos em nanosuspensão nas formulações de 

óleos e cremes pode ajudar a prolongar o efeito da permeação do resveratrol na 

camada cutânea, tornando assim o tratamento de pele mais eficiente (NDIAYE et al., 

2011). 

As técnicas que podem ser utilizadas para fazer a utilização do resveratrol para 

o rejuvenescimento facial se dão através de máscaras faciais, máscaras corporais, 

esfoliação, técnicas de bandagens, massagem relaxante e imersão, além  de poder 
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ser utilizado o método comum e tradicional da degustação de vinhos (LIMA; 

SANTANA; MOREIRA, 2018). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

São inúmeras as causas que aceleram o envelhecimento da pele, motivos 

esses hereditários ou até mesmo aqueles fatores ambientais presentes no nosso 

cotidiano.  

Deste modo conclui-se que no trabalho apresentado, o uso do resveratrol, 

composto fenólico encontrado no óleo da semente de uva, o qual é um potente 

antioxidante, este responsável por inibir e reduzir danos causados pelos radicais livres 

nas células, possui diversas aplicabilidades utilizados na cosmética como uma das 

formas de retardo do envelhecimento, sendo para alguns pesquisadores realmente 

eficaz.  

Muito se estuda qual a forma de manter o resveratrol por mais tempo na 

superfície da pele (séruns/cremes), também será preciso, definir a dosagem ideal do 

composto sem causar efeitos colaterais para o organismo. Estudos apontam que 

tratamento como vinhoterapia é um dos métodos também utilizados no tratamento da 

pele de forma a melhorar a aparecia, pois aumenta a produção do colágeno e elastina, 

outros estudos apontam que a nanosuspensão e micro emulsões, também trazem 

benefícios na utilização e apresentam bons resultados na permeabilidade na pele.  

Apesar da necessidade de adentrar as pesquisas nos seus efeitos colaterais, 

conclui-se que sua utilização nas dosagens corretas, será essencial para produtos 

que previnem o envelhecimento da pele e também na proteção do organismo. 
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