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ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO PARA O ENVELHECIMENTO DA PELE: 
ASPECTOS NUTRICIONAIS 

A pesquisa é um estudo de revisão bibliográfica, realizada com base em 
livros, artigos e revistas, a respeito do envelhecimento e de como os hábitos 
nutricionais atuam para preveni-lo. 
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O processo de envelhecimento altera a estrutura e a função dos órgãos, assim como 
a pele. A teoria de que o envelhecimento é resultado de danos causados por radicais 
livres é creditada Denham Harman que, em 1956, baseou-se na observação de que a 
irradiação em seres vivos levava a indução da formação de radicais livres, os quais 
diminuíam o tempo de vida desses seres e produziam mudanças semelhantes ao 
envelhecimento (WICKENS, 2001). Uma pele atacada por radicais livres apresenta 
visíveis sinais de envelhecimento: perda de viço e hidratação, diminuição da 
elasticidade, formação de manchas e surgimento precoce de linhas de expressão e 
rugas. Com o levantamento bibliográfico, entende-se que uma boa estratégia para se 
evitar ou atenuar essas alterações, é adequar as quantidades de nutrientes 
sequestradores de radicais livres na dieta, através do consumo regular de alimentos 
fontes. Os nutrientes mais citados na literatura por possuírem ação antioxidante são: 
as vitaminas A, C e E, além dos polifenóis, e dos minerais selênio e zinco. A vitamina 
A e os minerais selênio e zinco são amplamente encontrados em alimentos de origem 
animal; já as vitaminas C, E e os flavonoides antioxidantes, tem principalmente, frutas, 
legumes, grãos e verduras como fonte. Esses alimentos combatem o excesso de 
radicais livres e auxiliam na manutenção da integridade das células, auxiliando na 
prevenção do envelhecimento cutâneo. Ademais, os hábitos alimentares da 
população, que consome em sua maioria, produtos industrializados e de pouco valor 
nutricional, contribui para um envelhecimento precoce.

Verificar a relação da ingestão dietética com o envelhecimento cutâneo.

Foram selecionados os seguintes bancos de dados: SciELO, LILACS e 
Google Acadêmico. Além disso, foram escolhidos os idiomas: português, 
inglês e espanhol. Os levantamentos dos estudos referentes ao tema 
escolhido incluíram o período de 2000 a 2017 e os seguintes descritores, 
nas respectivas línguas, foram selecionados: “envelhecimento cutâneo”, 
“dieta”, “nutrição”; "pele” e “alimentação”. Além disso, foram pesquisados 
livros técnicos, sites de busca na internet e teses relacionadas ao tema 
principal. Foi possível perceber que uma dieta equilibrada atua diretamente na 

prevenção do envelhecimento cutâneo. No entanto, os estudos e a literatura 
ainda sofrem limitações em relação à quantidade de pesquisas realizadas 
envolvendo o tema.
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