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     Principal composto fenólico encontrado na uva, o Resveratrol está sendo cada vez mais

utilizado na cosmetologia e dermatologia por ser capaz de diminuir ou amenizar os danos

intrínsecos e extrínsecos  que contribuem para o envelhecimento cutâneo, sendo um importante

aliado no rejuvenescimento através da ação antioxidante e despigmentante.

     Estudos mostram que o Resveratrol estimula a proliferação de fibroblastos e contribui para o

aumento da concentração de colágeno III, segundo tipo de colágeno mais abundante

encontrado na pele, proporcionando mais firmeza e elasticidade cutânea. Possui também afinidade

por receptores da proteína estrogênica (ERα e ERβ), contribuindo assim para o estimulo da

produção de colágeno dos tipos I e II. 

     Sua propriedade antioxidante protege as células contra os danos oxidativos associados aos

efeitos dos radicais livres e da radiação UV na pele, reduzindo a expressão dos fatores AP-1 e 

NF-kB, retardando assim o processo de fotoenvelhecimento cutâneo. Além de possuir atividades

antiproliferativas, anti-inflamatórias e antimicrobianas.

RESVERATROL
uso tópico

INCI NAME: Resveratrol

CONCENTRAÇÃO:  2%

Uso tópico 

TENDÊNCIAS NO MERCADO 

THE ORDINARY 

SKINCEUTICALS

ADA TINA

CAUDALÍE



Combate ao fotoenvelhecimento1.
     O mecanismo da atividade protetora do Resveratrol está relacionado à sua capacidade de

neutralizar a formação de radicais livres e espécies reativas de oxigênio e prevenir processos de

oxidação de lipídios. Além disso, reduz a expressão de AP-1 e NF-κB (fatores de transcrição),

limitando o processo de degradação do colágeno e elastina e a inflamação da pele. 

     Em cultura de queratinócitos humanos normais, o Resveratrol demonstrou bloquear a ativação

da via do NF κβ induzida por UVB.

     O efeito antienvelhecimento do Resveratrol também foi observado em estudos clínicos.

Durante um ensaio clínico de 12 semanas com 55 mulheres na faixa etária de 40 a 60 anos,

observou se que o uso do creme noturno contendo Resveratrol (1%) baicalina (0,5%) e

vitamina E (1%) poderia melhorar a condição da pele, limitando as alterações causadas pelo

processo de fotoenvelhecimento. A avaliação clínica mostrou melhora estatisticamente

significativa na firmeza da pele e elasticidade, suavizando rugas finas e reduzindo a

descoloração após 12 semanas de uso. Medições ultrassônicas na área  pericorpuscular

mostrou uma melhora na espessura da pele de 18,9%
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    2. Efeito estrógeno - like
     O Resveratrol possui estrutura e propriedades específicas que faz com que ele exiba em

condições in vitro uma similaridade estrutural com o estrogênio sintético (dietilestilbestrol) bem

como para os receptores de estrogênio (ER). A capacidade de ligação aos ER (ERα e ERβ)

também é importante na cosmetologia antienvelhecimento. 

          Receptores ERα estão localizados em fibroblastos e macrófagos. Eles participam da

estimulação da produção de colágeno tipo I e II, afetando a secreção de fator de transformação

de crescimento (TGF β 1) e crescimento de fibroblasto basal fator (bFGF) afetando ainda mais a

produção de matriz extracelular (colágeno tipo I e II).

     Estudos in-vitro com Resveratrol sozinho ou combinado com N-acetil-cisteína,

apresentam atividade semelhante ao estrogênio. Estimulam os fibroblastos para a síntese

de colágeno e inibem a atividade da colagenase.

    3. Atividade clareadora
     Estudos mostram que Resveratrol afeta a regulação pós transcricional dos genes

melanogênicos. Inibe a expressão de mRNA de tirosinase e proteínas relacionadas à tirosinase 1 e

2, associados ao fator de transcrição de microftalmia (MITF) e DOPAchrome tautomerase

(DCT) em melanócitos humanos. A capacidade quelante do Resveratrol também pode ser usada

na modulação da atividade da tirosinase, através do íon Cu 2+ no centro reativo da

tirosinase.

    4. Ação antiacne
    O Resveratrol também tem a capacidade de limitar a acne vulgar devido a sua ação

antibacteriana contra o Propionibacterium acnes (P.acnes) e de reduzir a produção de sebo. 

Um estudo demonstrou que o hidrogel contendo Resveratrol aplicado na face de 20

pacientes com acne por 60 dias tem potencial impacto terapêutico na acne. A significativa

redução da acne foi de 53,75% e a redução média da área média dos microcomedões foi de

66, 7%.

   Referência bibliográfica: Resveratrol as an active ingredient for cosmetic and dermatological applications: a
review Review J Cosmet Laser Ther . 2019;21(2):84 90. doi : 10.1080/14764172.2018.1469767. Epub 2018 May 8.


