


Saúde e Integridade da Pele

 A pele é considerada o maior órgão do corpo humano, representando cerca de 15% do seu peso 
total, permanece em constante renovação e funciona como uma barreira protetora contra agentes 
exógenos.1,2 Ela está dividida em três camadas com funções específicas entre si. A epiderme, primeira 
das camadas, é composta pelos queratinócitos (células de revestimento e resistência) e pelos melanó-
citos (produção de melanina, que pigmenta e protege a pele). A segunda camada, chamada de derme, 
é caracterizada por um tecido composto pelos fibroblastos, vasos sanguíneos, glândulas sebáceas e 
sudoríparas, nervos, receptores sensoriais e folículo piloso. A hipoderme, última e mais profunda ca-
mada do tegumento, é constituída, basicamente, por tecido subcutâneo gorduroso.1

 Além de ser uma estrutura de revestimento, a pele possui inúmeras funções essenciais para a 
manutenção da saúde. 

Dentre as funções da pele, destacam-se¹:
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 O tecido conjuntivo da pele é formado por, aproximadamente, 70% de água e por 30% de fibras 
de colágeno e elastina, mucopolissacarídeos ou glicosaminoglicanos, sendo esta, a parte responsável 
por manter a sua elasticidade, hidratação, viscosidade e flexibilidade.2

Porém, com o processo natural de envelhecimento, a aparência e funções da pele são modificadas, 
inicialmente, com a degeneração bioquímica das células que progressivamente sofrerão alterações 
moleculares e orgânicas.

ESTRUTURAS DA PELE

Pele jovem Pele envelhecida

 As manifestações clínicas desta degeneração são: rugas (com formação otimizada pela ação 
da radiação ultravioleta e ressecamento da pele), aumento da espessura da derme, hiperpigmentações, 
desidratação, entre outras. Assim, tornou-se primordial  estimular moléculas que são capazes de 
melhorar a sustentação, o preenchimento e a hidratação da pele.1,2,3
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Nutrientes Estratégicos para a Manutenção 
ou Reparação da Integridade da Pele:

Ácido hialurônico

 O ácido hialurônico é uma molécula composta por duas moléculas de dissacarídeos: ácido 
D-glucurônico e N-acetilglicosamina.2,4 Devido sua propriedade altamente higroscópica (capacidade 
de absorver umidade), ele tolera 10 mil vezes o seu volume, permitindo grande expansão da matriz ex-
tracelular do tecido e facilitando a difusão de moléculas. Ainda, por ser espesso e gelatinoso, o ácido 
hialurônico permite a absorção de choques, estabilização das propriedades elásticas e preenchimento 
dos locais onde se encontra.2

 O ácido hialurônico está presente em todos os tecidos conectivos e órgãos, como no líquido 
sinovial, nas veias, no cérebro, válvulas cardíacas, entre outros, mas principalmente na pele, onde sua 
prevalência é de 50%.3 Com o processo natural do envelhecimento, é comum a queda da produção 
endógena, alterando volume, hidratação, sustentação e elasticidade, o que traz a característica 
envelhecida à pele.2 

 Uma nutrição adequada, tanto no equilíbrio de macro, quanto no equilíbrio dos micronutrientes, é 
um fator que afeta diretamente a qualidade da saúde da pele. O estado nutricional é vital para manter o 
funcionamento normal da pele durante a síntese de colágeno e na diferenciação de queratinócitos. 4,5

 Por conta das mudanças que a pele pode sofrer ao longo dos anos, uma suplementação nu-
tricional pode ser útil na complementação de nutrientes específicos, que podem ser adjuvantes no 
cuidado da pele.4,5 

 Com isso, houve um aumento na busca de produtos alimentícios e suplementos nutricionais 
com o objetivo de otimizar esse cuidado. Além do valor nutricional por si só, esses produtos podem 
conter componentes que tragam diversos benefícios em mais de uma função do organismo, manejando 
o estado de saúde e prevenindo o aparecimento de doenças.2,4

03



 Suplementar ácido hialurônico pode auxiliar a reestabelecer o equilíbrio osmótico e as proprie-
dades físicas da matriz extracelular da derme e epiderme, trazendo reestabelecimento do volume e 
suavizando linhas de expressão. Ainda, estudos demonstram que o ácido hialurônico tem ação antioxi-
dante devido sua capacidade de sequestrar radicais livres oriundos da radiação ultravioleta, reduzindo 
o estresse oxidativo na pele.2,3

 Estudos conduzidos em mulheres acima dos 30 anos, que apresentavam linhas de expressão 
ao redor dos olhos e receberam 240mg de ácido hialurônico diariamente por 8 semanas, mostraram 
uma redução no aspecto, quantidade e profundidade destas rugas. Ainda, no estudo de Oe et al (2017), 
uma dosagem de 120mg de ácido hialurônico ao dia por 12 semanas, o ácido hialurônico melhorou o 

aspecto da pele, tanto do ponto de vista de hidratação, quanto na profundidade e quantidade de rugas.3

 Além do seu uso estético, alguns estudos clínicos conduzidos em situações específicas têm 
demonstrado um efeito benéfico do uso de ácido hialurônico, como nos pacientes ortopédicos e na 
oftalmologia. Tal se explica pela riqueza de ácido hialurônico encontrada nesses tecidos e diante de 
processos patológicos que levam a uma maior perda das reservas que, consequentemente, exigem 
maior quantidade de ácido hialurônico para recuperação dos indivíduos.6

 No que diz respeito à quantidade, os estudos variam com doses entre 120 a 240mg de ácido 
hialurônico ao dia, demonstrando benefícios na melhora da hidratação, espessura e elasticidade da 
pele, além de reduzir rugas e maior umidade no extrato córneo.3
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 A pele, em estado de normalidade, tem grande concentração de vitamina C, que é o maior 
antioxidante do organismo. Porém, por conta dos danos sofridos ao longo da exposição ao sol, bem 
como o próprio envelhecimento natural, o estoque de vitamina C decai de forma significativa.5,7

 A vitamina C é um cofator importante em variados processos de biossíntese sistêmica, como 
o caso da biossíntese do colágeno, acelerando o processo de cicatrização de lesões e de recuperação 
óssea. Tal processo ocorre, pois, a vitamina C atua junto às hidroxilases da prolina e da lisina, estabili-
zando a estrutura molecular do colágeno, promovendo a expressão destas fibras.5,7

 A deficiência de vitamina C pode ocasionar distúrbios na produção de colágeno e consequente 
aumento da fragilidade óssea; cicatrização mais lenta de feridas; fragilidade capilar; possibilidade de 
micro hemorragias em diversos órgãos; resistência reduzida a infecções; mialgia, fadiga, apatia e falta 
de apetite; e ocorrência de escorbuto, com consequente sangramento de gengivas e perdas dentais.7

Vitamina C

 A vitamina C também tem propriedades imunoestimulantes e bacteriostáticas, o que confere 
ao sistema imune da pele uma defesa importante aos agressores externos, protegendo o organismo de 
patógenos, eliminando células virais e potencialmente carcinogênicas.5

 Boa parte dos tecidos do corpo são responsivos à biodisponibilidade de vitamina C no plasma, 
com as deficiências estando associadas à baixa disponibilidade. Dentre os estudos realizados em se-
res humanos, a suplementação de vitamina C conseguiu elevar os níveis deste micronutriente no plas-
ma. Porém, os níveis da vitamina no organismo não se elevam além da saturação máxima do plasma, 
ou seja, a suplementação será efetiva naqueles que possuem baixos estoques da vitamina C.7

 A ingestão diária recomendada (IDR) para adultos de vitamina C é de 45mg, segundo a RDC 
269/2005, com limite máximo (upper level – UL) de 2.000mg, que representa a maior quantidade de 
nutriente que a maioria dos adultos pode ingerir diariamente sem risco de efeitos adversos.8,9
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Resveratrol

 O resveratrol, um polifenol naturalmente presente, principalmente, nas uvas, se tornou um compos-
to nutricional muito estudado nos últimos anos, devido suas ações benéficas ao organismo humano.10,11

 Dentre os benefícios conhecidos do resveratrol, temos ações protetivas contra doenças cardio-
vasculares, na melhora da inflamação e do estresse oxidativo e até na prevenção de câncer. Muito destas 
ações se deve à sua atividade antioxidante, porém, este polifenol demonstrou estar envolvido em uma 
defesa mais fascinante das vias de sinalização celular, o que trouxe mais interesse nas pesquisas sobre 
ele.10,11 A ação do resveratrol nos cuidados da pele é permeada pela proteção antioxidante que ele pode 
proporcionar. 

 Quando gerados em quantidades excessivas, os radicais livres podem lesar as células e tecidos, le-
vando à um processo de estresse oxidativo. A perda desta defesa antioxidante se correlaciona com um au-
mento na peroxidação lipídica, o que afeta a função de barreira da pele. Os danos induzidos pelos radicais 
livres podem levar à quebra das fibras de colágeno, resultando nas rugas. Além disso, a presença de radicais 
livres na pele pode agravar lesões inflamatórias, levando à uma inflamação crônica, resultando em desordens 
cutâneas, como eritemas, hiperplasias, envelhecimento da pele, dermatite, psoríase, acne e até neoplasias.10

Sua ação na pele por meio da suplementação oral é recente, porém, com resultados importantes, com es-
tudos indicando que o resveratrol protege os fibroblastos dos efeitos prejudiciais do estresse oxidativo de 
maneira dose-dependente, possivelmente pela ligação de receptores específicos na epiderme.11

 Hoje, a quantidade de resveratrol recomendada pela literatura é bastante variável, desde 20 a 500mg 
por dia, com estudos limitando à dose ao máximo de 5g ao dia, mas trazendo bons resultados já com as 
dosagens mais baixas.10,12
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