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ENVELHECIMENTO CUTÂNEO E ESTRESSE OXIDATIVO

O envelhecimento do organismo tem sido uma constante preocupação nos diversos 

campos da Ciência, visando seu maior conhecimento e, principalmente, prevenção. 

O envelhecimento envolve um complexo de fatores intrínsecos e extrínsecos 

sobrepostos que induzem mudanças estruturais, bioquímicas, funcionais e inestéticas 

na pele e desempenham um papel importante no estado social e psico emocional de 

um indivíduo. 

O fotoenvelhecimento cutâneo depende principalmente do grau de radiação 

ultravioleta (UV) e da quantidade natural de melanina na pele (fototipo da pele). Além 

do dano ao DNA, o UV ativa os receptores da superfície celular de queratinócitos e 

fibroblastos na pele, o que leva a um dano ao colágeno na matriz extracelular e a 

desativação da sua síntese. Segundo esta hipótese, a ruptura do colágeno  dérmico 

é seguida por reparação imperfeita que produz um déficit na integridade estrutural 

da pele, a formação de uma cicatriz solar e, finalmente, a atrofia e as rugas cutâneas 

clinicamente visíveis2.

Na pele humana fotoenvelhecida os componentes do sistema de defesa antioxidante 

são regulados de forma diferente. Os antioxidantes enzimáticos são significativamente 

reduzidos tanto na derme quanto epiderme. Além disto, os antioxidantes não 

enzimáticos como ácido ascórbico, tocoferol e glutationa também são diminuídos o 

que leva ao acúmulo de espécies reativas de oxigênio (ROS), afetando as vias de 

sinalização celular2. Como o UV aumenta a geração de ROS nas células, o uso de 

antioxidantes é uma abordagem efetiva para prevenir sintomas relacionados ao 

envelhecimento foto induzido e devem ser utilizados como prevenção complementar 

à proteção solar5.

Os sinais clínicos do envelhecimento incluem a perda da firmeza e elasticidade 

cutânea, bem como o aprofundamento das linhas de expressão, observando-se 

também a diminuição da capacidade de retenção de água e, consequentemente, um 

aumento na rugosidade3. Podemos destacar também as desordens pigmentares (hipo 

e hiperpigmentação), textura heterogênea, perda do tônus cutâneo, ressecamento, 

flacidez, atrofia, telangectasias, elastose solar, púrpura actínica, lesões pré-

cancerosas2. As principais alterações celulares características do envelhecimento 

cutâneo estão apresentadas na Figura 1. 

Atualmente, existem vários produtos antienvelhecimento que contêm ingredientes 

com comprovada ação antioxidante, antiglicante e anti-inflamatória que podem 

fortalecer a matriz dérmica e manter a estrutura e função da pele. Dentre estes, 



podemos destacar as vitaminas, extratos vegetais, peptídeos e ativos biotecnológicos. 

Dermocosméticos com propriedades antioxidantes são os produtos mais comumente 

indicados para prevenir, reparar e reverter os sinais de envelhecimento cutâneo1.

Figura 1. Principais alterações celulares características do envelhecimento cutâneo observadas a nível celular4.

VITAMINA C ALÉM DA AÇÃO ANTIOXIDANTE

A vitamina C (ácido ascórbico) é um antioxidante natural presente no nível 

cutâneo, exibe propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, fotoprotetoras e 

é um bioestimulador reconhecido da síntese de colágeno6. Esta vitamina tem 

despertado o crescente interesse da comunidade científica devido às suas 

funções fisiológicas, consideradas como auxiliares na manutenção de uma pele 

jovem e saudável. A vitamina C tem se mostrado também extremamente eficaz 

para prevenir e tratar o envelhecimento da pele, protegendo os queratinócitos da 

radiação UV e revertendo os danos causados na barreira cutânea7.

Ainda, a vitamina C possui um papel essencial na manutenção do colágeno dérmico, 

atuando como cofator e evitando a inativação da enzima hidroxilase, responsável 

pela hidroxilação dos aminoácidos lisina e prolina na biossíntese de colágeno. Esta 



Complementar à eficácia clínica da vitamina C nas melhoras das condições da pele, este 

ativo e seus derivados têm apresentado grande tolerabilidade e baixa irritação cutânea. 

Em sua forma livre, o ácido ascórbico possui baixa estabilidade, bem como a dificuldade 

de penetrar a barreira cutânea, fato que depende principalmente da concentração e pH 

desta vitamina, e que tem sido objeto de vários estudos1.

Desta forma, além do reconhecido efeito antioxidante, a vitamina C possui atividades 

fundamentais na fisiologia cutânea, responsável pela manutenção das características da 

pele saudável, bem como na reversão do fotoenvelhecimento.

Figura 2. Formação da fibra de colágeno dependente de vitamina C8. 

vitamina suprime as metaloproteinases da matriz, responsáveis pela degradação 

do colágeno, e aumenta o inibidor tecidual das metaloproteinases, bem como os 

níveis de mRNA dos colágenos I e III7. Cientistas mostraram em seu estudo que 

a vitamina C aplicada topicamente contribui para a manutenção da quantidade e 

densidade de colágeno no nível dérmico e também está envolvida no fortalecimento 

dessas fibras6. Outros estudos mostraram que a vitamina C pode estimular a síntese 

de colágeno diretamente, ativando sua transcrição e estabilizando o mRNA de 

prócolageno7. Na Figura 2 é possível compreender a atividade da Vitamina C como 

cofator na produção de colágeno, atuando diretamente nos aminoácidos estruturais.



BENEFíCIOS DA ASSOCIAÇÃO DE ANTIOXIDANTES 

Estudos recentes têm demonstrado o efeito benéfi co na associação de antioxidantes para 

potencializar a efi cácia de fórmulas de uso tópico. A associação de L-ácido ascórbico, alfa 

tocoferol e ácido ferúlico potencializou os efeitos protetores celulares bem como: redução 

do eritema, redução da formação de dímeros de timina associados à formação do câncer de 

pele, bem como outros marcadores bioquímicos9,10.

Além da associação, o uso de derivados quimicamente mais estáveis e que facilitem a 

permeação e a biodisponibilidade de ativos também são uma tendência no desenvolvimento 

de dermocosméticos, visando garantir a qualidade, segurança e efi cácia dos produtos. Neste 

contexto, podemos citar os derivados de vitamina C, Ascorbosilane C e  L-Ascorbic acid 

2-glucoside (AA2G), presentes no Concentrado de Vitamina C Adcos para potencializar sua 

ação na pele.

O AA2G proporciona maior estabilidade à formulação resistindo à alteração de coloração e 

degradação, o que garante a estabilidade durante todo o período de uso. AA2G é hidrolisado 

pela enzima �glucosidase presente na membrana celular, liberando a vitamina C em sua 

forma ativa. Como este processo de hidrólise é prolongado, a liberação é sustentada 

garantindo níveis fi siológicos de vitamina C em longo prazo. A efi cácia do AA2G pode ser 

observada na Figura 3, comprovando-se a redução da síntese de melanina em cultura de 

células. Além da efi cácia clareadora, este ativo possui comprovada ação na proteção do 

DNA celular e estímulo da síntese de colágeno11.

Outro importante derivado de vitamina C, o ascorbato de silanol (Ascorbosilane), associa 

as propriedades protetoras do ácido ascórbico à dos silanóis, proporcionando além da 

alta estabilidade, alta tolerância cutânea. A molécula de ascorbato de silanol favorece 

a permeação da vitamina C para uma ação efetiva na derme, favorecendo desta forma 

o estímulo na produção das fi bras de colágeno. Além disto, o grupo silanol acoplado a 

polissacarídeos tem uma habilidade espontânea de unir ligações de hidrogênio e, desta 

forma, adsorver grande quantidade de água, aumentando a hidratação cutânea12.

Figura 3. Cultura de melanócitos após 2 dias em solução de L-dopa, evidenciando o efeito do ativo AA2G 

na redução da melanina versus controle (solução salina)11.



Complementar à vitamina C, o ácido ferúlico possui alta atividade antioxidante, fornecendo 

hidrogênio para a neutralização dos radicais livres superóxido, óxido nítrico e radicais 

hidroxilas, responsáveis pelo dano oxidativo na membrana celular e DNA.  

Estudos demonstraram que a combinação do ácido ferúlico a antioxidantes consagrados 

como vitamina C e E, além de um potente estabilizante da fórmula, potencializa os efeitos 

protetores contra os danos causados pela radiação UV. Além disto, o ácido ferúlico tem sido 

descrito principalmente como inativador da formação de dímeros de timina provocados 

pela radiação UV, os quais estão relacionados ao desenvolvimento de câncer de pele não 

melanoma13. 

Ainda, o ácido ferúlico tem a capacidade de absorver a radiação UV, potencializando o 

efeito dos protetores solares. Sua estrutura molecular semelhante a tirosina favorece o 

efeito inibidor da tirosinase por competição13.

Phloretin, potente antioxidante, previne a formação de radicais livres e a peroxidação 

lipídica induzida pela radiação UV, evitando o fotoenvelhecimento da pele. Complementar 

à ação da vitamina C, protege o colágeno e a elastina contra a degradação. Assim 

como ácido ferúlico inibe a atividade da tirosinase por competição devido sua estrutura 

molecular semelhante a tirosina, favorecendo o clareamento da pele. Possui potente e 

comprovada ação hidratante, podendo absorver de 4 a 5 vezes seu peso em água. Uma 

função importante atribuída ao phloretin é sua capacidade de promover a absorção de 

outros ingredientes, ou seja, sua associação com demais ativos antienvelhecimento 

garante atuação nas camadas mais profundas da pele14.

Figura 4. Relação entre a densidade ótica (OD) de fibroblastos humanos e a concentração de ascorbato de silanol 

após exposição celular a sistema oxidante, demonstrando que mesmo em baixas concentrações o ativo aumenta a 

densidade de fibroblastos humanos12. 
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Os extratos vegetais para fins de embelezamento têm referências de 5000 anos atrás 

destacando-se o surgimento das primeiras farmacopeias e formulários ainda no Egito antigo. 

Mais recentemente, o uso de extratos e óleos vegetais em produtos dermocosméticos 

tem aumentado devido a técnicas inovadoras de extração, que permitem o uso sem 

comprometimento do produto final. 

Dentre os extratos vegetais para uso tópico vem se destacando o Ginkgo biloba que é 

uma árvore de origem chinesa, sendo a única planta sobrevivente após a bomba atômica 

de Hiroshima, brotando no solo da cidade devastada. Sua longevidade levou ao aumento 

de pesquisas científicas que comprovaram seu potente poder antioxidante devido à sua 

rica composição de flavonóides e lactonas diterpênicas (ginkgolídeos), sendo que estas 

últimas atuam em regiões mais hidrofóbicas, como a membrana celular. Desta forma, a 

rica composição do extrato de Ginkgo biloba proporciona um efeito protetor antioxidante 

em todos os compartimentos celulares15,16.

O ativo sintético Metil-sulfonil-metano (MSM) foi desenvolvido para proporcionar o 

clareamento da pele de forma segura e eficaz. Estudos clínicos comprovaram sua ação 

despigmentante por inibição da atividade da tirosinase humana em 24%, diminuindo o 

teor de melanina em até 21,0% nos melanócitos (Figura 5). Além disto, apresenta proteção 

contra os danos causados pela radiação UV, aumentando a viabilidade celular (Figura 6).

 Figura 5. Eficácia da molécula MSM na redução da produção de melanina 

comparada com os principais clareadores do mercado17.
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Figura 6. Eficácia da molécula MSM no aumento da viabilidade celular após exposição UV17.

MSM (47 µg/ml + UV)Control Control + UV MSM (150 µg/ml + UV)



O silício orgânico também tem um importante papel na saúde humana. Na pele é 

fundamental na síntese das fi bras de colágeno e de elastina, dando-lhe elasticidade 

e fl exibilidade bem como a função na estrutura dérmica através das ligações com 

macromoléculas, como as glicosaminoglicanas, proteoglicanas, glicoproteínas estruturais 

e ácido hialurônico, resultando na formação estrutural dos tecidos da pele. As principais 

atividades dos silícios orgânicos são:  hidratante, citoestimulante dos fi broblastos, ação 

antirradicais livres, ação antiglicação do colágeno e regeneradora18,19.

Desta forma, considerando o que foi apresentado anteriormente, para garantir a efi cácia 

de um produto dermocosmético na prevenção, reparação e reversão dos sinais do 

fotoenvelhecimento, a associação de substâncias ativas sinérgicas e complementares é 

de fundamental importância.

Uma nova atitude em prevenção, reparação e 

reversão do envelhecimento se faz necessária. 

Uma abordagem sinérgica e multifuncional 

do Concentrado de Vitamina C ADCOS que 

protege da ação dos radicais livres desde de 

a matriz celular, organelas citoplasmáticas 

até o núcleo, potencializando a ação dos 

fotoprotetores, promovendo o clareamento da 

pele e estimulando a produção e reparação 

de fi bras de colágeno.

UM NOVO CONCEITO DE PREVENÇÃO 
E TRATAMENTO DO ENVELHECIMENTO

Associação exclusiva de 8 ativos consagrados na dermatologia que atuam de forma 

sinérgica no Concentrado de Vitamina C 20% ADCOS garantindo a efi cácia em todas as 

etapas da oxidação e contra todos os sinais do fotoenvelhecimento, proporcionando ainda 

uma fácil aplicação, com textura leve e agradável. 



Ideal para ser utilizado antes da aplicação do filtro solar para potencializar a proteção 

contra os danos causados pela radiação. Não possui potencial fotossensibilizante 

ou fotoirritante comprovado por estudos clínicos20. 

Em estudo realizado com apósitos contendo o produto, aplicado na pele do 

voluntário, após a irradiação controlada com espectro de emissão de radiação 

ultravioleta, conforme leitura preconizada pelo International Contact Dermatitis 

Research Group (ICDRG), nenhum dos voluntários apresentou Fotoirritação e 

Fotossensibilização cutânea20.

Além da embalagem e veículo adequados para proporcionar aplicação de forma 

correta, os mesmos também foram elaborados de forma a garantir a eficácia dos 

ativos durante todo o período de uso. Estudos de estabilidade dos três derivados 

de vitamina C foram realizados por meio de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

e comprovaram que as concentrações destes ativos se mantêm estáveis mesmo 

após 63 dias de estocagem à temperatura de 45ºC, garantindo que a pele será 

tratada com 20% de vitamina C durante todo o tratamento21.

Figura 7. Apresentação esquemática da eficácia sinérgica dos ativos do Concentrado de Vitamina C ADCOS 

na proteção contra os radicais livres em todos os compartimentos celulares 
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O concentrado de ativos potencializa o efeito protetor contra os radicais livres, garantindo 

a proteção celular desde a membrana até o núcleo, e ainda contra diferentes tipos de 

radicais livres. A sinergia dos ativos garante a manutenção da matriz celular, normaliza 

o metabolismo celular e repara células danificadas e senis, retomando a aparência 

saudável e rejuvenescida da pele (Figura 7).



Figura 8. Histogramas representativos das 

porcentagens dos 3 tipos de vitamina C no 

produto Concentrado de Vitamina C 20%, 

armazenado nas diferentes temperaturas 

e diferentes tempos de análise
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A associação de 3 tipos de vitamina C no produto proporciona não apenas maior 

estabilidade para a fórmula como também máximos resultados, já que a vitamina 

C pura age de forma imediata, o Ascorbosilane C atua profundamente na derme e 

o AA2G é liberado de forma prolongada, garantindo níveis estáveis desta vitamina 

na pele. 

Complementar à proteção contra o estresse oxidativo, a associação de ativos do 

Concentrado de Vitamina C ADCOS atua tratando todos os sinais de envelhecimento, 

tais como: perda da firmeza e elasticidade cutânea, formação de rugas, ressecamento, 

desordens pigmentares e textura heterogênea. 

Com o objetivo de comprovar os efeitos benéficos do Concentrado de Vitamina C 

ADCOS, realizou-se um estudo clínico, com dermatologistas, com 10 voluntários de 

18 a 60 anos e fototipos de II a IV. Para tal, foram utilizadas técnicas inovadoras de 

análise de imagem e microscopia confocal, que permite a avaliação a nível celular 

sem a necessidade de biópsias22. 

O equipamento de análise de imagem utiliza diferentes tipos de iluminação que 

permitem a avaliação quantitativa de desordens pigmentares, densidade e tamanho 

dos poros, rugas e textura3. A microscopia confocal por reflectância (RCM) é baseada 

na reflexão da luz pelos tecidos vivos. As imagens são registradas em escala de 



cinza, onde branco representa áreas de total reflexão da luz e preto é associado a 

regiões sem reflexão22. 

Após 30 dias de aplicação, o Concentrado de Vitamina C 20% foi eficaz no tratamento 

dos sinais de fotoenvelhecimento como um todo. Com a análise de imagens foi 

observada uma redução significativa do número de rugas, redução visível das 

desordens pigmentares e melhora da textura (Figura 9). Desta forma, é possível 

comprovar a melhora global da aparência da pele com a aplicação do produto22.

T30T0

Figura 9. Melhoria dos aspectos da pele fotoenvelhecida avaliada por análise de imagem, enfatizando a eficácia 

clareadora (A e B) e a redução de rugas (B e C).



Para avaliar a eficácia antienvelhecimento de dermocosméticos utilizando-se 

microscopia confocal, inúmeros parâmetros podem ser considerados. Inicialmente 

é possível avaliar a espessura e densidade celular das diferentes camadas da 

pele. O Concentrado de Vitamina C ADCOS após 30 dias de uso proporcionou 

um aumento significativo das camadas granular e espinhosa (Figura 10). Estes 

resultados estão relacionados com o efeito hidratante da fórmula nas camadas 

mais profundas da epiderme, o que melhora a aparência da pele e ajuda a manter 

a homeostasia cutânea.

Esta técnica permite ainda a análise da densidade celular, fornecendo conclusões 

mais concretas sobre o mecanismo de ação dos produtos no aumento da espessura 

da epiderme, neste caso a densidade celular das camadas da pele permaneceram 

a mesma, confirmando o efeito hidratante.

Com o envelhecimento, os queratinócitos se tornam irregulares e áreas 

com pigmentação irregular se tornam mais evidentes. Após o tratamento 

com o Concentrado de Vitamina C, os queratinócitos apresentaram-se mais 

uniformemente distribuídos e homogêneos (Figura 10A) e foi ainda observada uma 

redução na heterogeneidade de pigmentação, demonstrando o efeito clareador 

da fórmula (Figura 10 B)22.

O envelhecimento provoca também alterações na junção dermo-epidérmica, 

desta forma um produto com propriedades antienvelhecimento que atua nas 

fibras de colágeno deve também melhorar a qualidade das fibras nesta região 

da pele, assim como aumentar a densidade de fibras elásticas diminuídas com 

o envelhecimento. O Concentrado de Vitamina C 20% ADCOS proporcionou um 

aumento da densidade de fibras de colágeno com uma distribuição visivelmente 

mais uniforme, diminuindo o espaço entre elas. Após 30 dias, quando comparado 

com as imagens iniciais (Figura 10C). Além disto, proporcionou uma diminuição 

não significativa do diâmetro das papilas dérmicas22.



Figura 10. Imagens das camadas da pele obtidas por microscopia confocal, enfatizando os queratinócitos 

distribuídos de forma mais uniforme e homogênea (A); a redução da pigmentação heterogênea (B); 

e o aumento das fibras de colágeno(C), após o tratamento com Concentrado de Vitamina C.   
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Figura 11. Eficácia percebida após 28 dias de uso do Concentrado de Vitamina C ADCOS (Top2box).
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CONCLUSÃO

Prevenir e tratar o envelhecimento cutâneo é importante não apenas para diminuir os efeitos 

inestéticos característicos, mas também manter o metabolismo celular e prevenir doenças. 

Conhecer os mecanismos do envelhecimento, bem como os agressores externos que 

potencializam esses mecanismos, é de fundamental importância para o desenvolvimento 

de fórmulas completas que atuam de forma eficaz e segura. 

O Concentrado de Vitamina C ADCOS traz uma nova atitude na prevenção, reparação e 

reversão do envelhecimento, com uma moderna e exclusiva associação de ativos que 

atuam de forma sinérgica, tornando este o melhor produto para tratar o envelhecimento 

cutâneo, com eficácia comprovada por técnicas inovadoras de avaliação clínica.

Os resultados deste estudo forneceram esclarecimentos científicos sobre os efeitos do 

Concentrado de Vitamina C ADCOS na pele. Em resumo, a fórmula estudada levou a uma 

melhora clínica do fotoenvelhecimento e da textura da pele, observada pela redução das 

rítides e tamanho dos poros. Notou-se o efeito clareador, e aumento da luminosidade. 

Além disto, o estudo evidenciou melhora na estrutura da epiderme, além da distribuição 

mais uniforme e um aumento na quantidade de fibras de colágeno. Estes resultados 

demonstraram uma influência positiva do Concentrado de Vitamina C sobre os parâmetros 

característicos do envelhecimento da pele22.

A eficácia antienvelhecimento do Concentrado de Vitamina C também foi comprovada por 

meio de avaliação subjetiva em 21 voluntários, fototipos de II a V e idade entre 18-60 anos. 

Houve melhora em todos parâmetros avaliados após 28 dias de uso diário (Figura 11)23. 
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