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Resumo: A anatomia do rosto humano recebeu atenção intensiva durante a última 
década, já que os procedimentos de rejuvenescimento facial estão sendo realizados 
com frequência cada vez maior. Muitas vezes considerado como indesejável por 
razões estéticas, o envelhecimento da pele também está associado a distúrbios 
físicos. O envelhecimento da pele é definido como uma perda contínua de certas 
características presentes na pele juvenil, incluindo diminuição da elasticidade e 
pigmentação da pele e perda de células estaminais epidérmicas (CEE). Intrínseco ou 
envelhecimento cronológico é um fenômeno inevitável que inclui vários fatores, como 
a genética, o metabolismo e a passagem do tempo, onde o "processo de reparo" pode 
tornar-se defeituoso. Por outro lado, o envelhecimento extrínseco é causado por 
exposição ambiental, principalmente radiação ultravioleta (RUV) solar ou ultravioleta 
(UV) de fontes artificiais. O chá, derivado de Camellia sinensis L., é uma das bebidas 
mais consumidas no mundo. O efeito antioxidante do chá verde é, de longe, o principal 
mecanismo de ação benéfico para a saúde da pele humana. Os efeitos preventivos 
dos polifenóis do chá verde contra o fotoenvelhecimento são mediados por 
mecanismos antimelanogênicos e antienrugamentos e pela inibição da 
imunossupressão induzida por UV. O presente estudo teve como objetivo revisar a 
literatura referente aos tratamentos utilizando o chá verde para a prevenção do 
envelhecimento cutâneo. O levantamento bibliográfico foi realizado na base de dados 
Pubmed incluindo artigos publicados no período de 2000 a 2017 no idioma inglês, 
considerando-se originalidade e relevância além de rigor e adequação do desenho 
experimental. Os estudos utilizados englobaram o uso do chá verde tópico, oral, em 
ratos e in vitro. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As consequências do envelhecimento humano são predominantemente 

visíveis na pele, como aumento do enrugamento e flacidez da pele (KAMMEYER; 
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LUITEN, 2015). A medida que os seres humanos envelhecem, a pele fica seca, com 

rugas, tornando-se pigmentada de forma desigual, com manchas lentiginosas e com 

retardo na cicatrização (LEPHART, 2016). O envelhecimento da pele é um processo 

multifatorial que envolve fatores genéticos e ambientais (PANICH et al, 2016). Na pele, 

ambos mecanismos provavelmente contribuem para o processo de envelhecimento. 

Por exemplo, fatores ambientais como a radiação ultravioleta podem danificar os 

telômeros e induzir espécies reativas de oxigênio (ERO), induzindo a senescência 

celular. Assim, os processos genéticos e os efeitos ambientais podem compartilhar 

um caminho final comum (RABE et al, 2006).  

Os primeiros sinais de envelhecimento da pele ocorrem em torno dos 30 

anos e especialmente após a menopausa, onde há secura da pele, diminuição da 

firmeza e perda de elasticidade (KAMMEYER; LUITEN, 2015). A anatomia do rosto 

humano recebeu atenção intensiva durante a última década, já que os procedimentos 

de rejuvenescimento facial estão sendo realizados com frequência cada vez maior 

(COTOFANA et al, 2016). Muitas vezes considerado como indesejável por razões 

estéticas, o envelhecimento da pele também está associado a distúrbios físicos. 

Sempre houve um fascínio por conservar a juventude. As pessoas investem muito 

tempo e dinheiro em procedimentos de rejuvenescimento, dos quais muitos não 

possuem eficácia comprovada (KAMMEYER; LUITEN, 2015). O mercado está 

desenvolvendo sofisticados cosméticos para fornecer opções para ajudar a pele cada 

vez mais seca, instável, propensa a infecção, e aumentar a vaidade (TOBIN, 2017).  

O envelhecimento da pele é definido como uma perda contínua de certas 

características presentes na pele juvenil, incluindo diminuição da elasticidade e 

pigmentação da pele e perda de células estaminais epidérmicas (CEE) (PANICH et 

al, 2016). Intrínseco ou envelhecimento cronológico é um fenômeno inevitável que 

inclui vários fatores, como a genética, o metabolismo e a passagem do tempo, onde 

o "processo de reparo" pode tornar-se defeituoso (LEPHART, 2016). A pele 

intrinsecamente envelhecida é fina, transparente e seca, apresentando rugas finas, 

transpiração insuficiente e sofre de perda de tecido adiposo subcutâneo, levando à 

bochechas e olhos flácidos. Estes sintomas podem variar para cada organismo. 

Observou-se que o processo de envelhecimento intrínseco difere por grupo étnico, 

provavelmente causado pelo grau de pigmentação e, possivelmente, por fatores 

contribuintes ainda não identificados (KAMMEYER; LUITEN, 2015).  
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Por outro lado, o envelhecimento extrínseco é um fenômeno que pode ser 

evitado até certo ponto, sendo causado por exposição ambiental, principalmente 

radiação ultravioleta solar (RUV) ou ultravioleta (UV) de fontes artificiais. Este é mais 

comum designado fotoenvelhecimento (LEPHART, 2016). O fotoenvelhecimento 

representa até 80% do envelhecimento facial. A pele fotoenvelhecida é caracterizada 

por rugas profundas, perda de elasticidade, secura, flacidez, aparência de textura 

áspera, telangectasia e distúrbios de pigmentação e sua aparência é bastante distinta 

da pele predominantemente de idade intrínseca. Assim, a gravidade do 

fotoenvelhecimento depende principalmente da dose cumulativa de exposição UV 

recebida e do estado de pigmentação da pele. A aparência envelhecida da pele 

fotoagredida é causada especificamente por danos aos componentes estruturais do 

tecido conjuntivo da derme (KAMMEYER; LUITEN, 2015).  

Os eventos oxidantes e os mecanismos moleculares do envelhecimento da 

pele envolvem danos ao DNA, a resposta inflamatória, redução da produção de 

antioxidantes e a geração de metaloproteinases de matriz (MPMs) que degradam o 

colágeno e a elastina na camada dérmica da pele. Todos esses eventos levam a pele 

danificada e refletem o processo de envelhecimento: a ruptura da matriz dérmica extra 

celular, a perda de resistência à tração e elasticidade, cicatrização prejudicada, 

aparência de rugas, manchas de idade e perda de tom de pele (LEPHART, 2016).  

O chá verde, derivado de Camellia sinensis L., é uma das bebidas mais 

consumidas no mundo. Cresce principalmente nas regiões tropicais e temperadas da 

Ásia, que incluem principalmente a China, a Índia, o Sri Lanka e o Japão. Também é 

cultivada em vários países africanos e sul-americanos. O chá verde hoje representa 

20% do consumo de chá no mundo e é produzido a partir das folhas secas não 

fermentadas de Camellia sinensis, e os polifenóis constituem aproximadamente 30% 

do seu peso seco (SINGH et al, 2011; SENANAYAKE, 2013).  

O efeito antioxidante do chá verde é, de longe, o principal mecanismo de 

ação benéfico para a saúde da pele humana. Os polifenóis do chá verde 

demonstraram induzir apoptose em células de carcinoma epidermoide humano e 

células de melanoma humano. A aplicação tópica de epigalocatequina-3-galato 

(EGCG) na pele de voluntários foi eficaz na inibição de reações inflamatórias 

induzidas por UV, peroxidação lipídica e danos ao DNA (ELMETS et al, 2001). Os 

efeitos preventivos dos polifenóis do chá verde contra o fotoenvelhecimento são 

mediados por mecanismos antimelanogênicos e antienrugamentos e pela inibição da 
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imunossupressão induzida por UV. Além disso, os polifenóis do chá verde possuem 

propriedades antivirais eficazes no tratamento de infecções por herpes simples nos 

lábios. Esses achados sugerem que o chá verde pode ser adequado para a prevenção 

e tratamento de várias doenças de pele (MEGOW et al, 2017). 

Atualmente, vários estudos sugerem um efeito benéfico do chá verde em 

doenças dermatológicas. Assim como os polifenóis do chá verde (GTPs) bloqueiam 

os efeitos nocivos dos UV, resultando em uma redução na resposta à queimadura 

solar, imunossupressão induzida por UV, risco de câncer de pele e 

fotoenvelhecimento, as GTPs também demonstraram ter efeitos antimicrobianos e 

anti-inflamatórios visando células ou interações celulares na pele, bem como o 

microbioma da pele. Com todos os seus efeitos sobre a pele, supõe-se que a 

aplicação tópica de chá verde resulte em penetração suficiente de substâncias ativas 

através da pele (ZINK; TAIDL-HOFFMANN, 2015). 

O presente estudo teve como objetivo revisar a literatura referente aos 

tratamentos utilizando o chá verde tópico, oral, em ratos e in vitro para a prevenção 

do envelhecimento cutâneo. O levantamento bibliográfico foi realizado na base de 

dados Pubmed incluindo artigos publicados no período de 2000 a 2017 no idioma 

inglês, considerando-se originalidade e relevância além de rigor e adequação do 

desenho experimental. Foram utilizadas na busca as seguintes palavras-chave: green 

tea, aging, catechin, treatment. 

 

2 PELE 

 

Uma das principais funções da pele é proteger o organismo de agressões 

físicas e ambientais, funcionando como uma barreira física para proteger o corpo da 

perda de água, bem como insultos ambientais, como patógenos, produtos químicos, 

agentes físicos e radiação UV solar ao longo da vida. A pele também possui e medeia 

funções imunes, endócrinas e neurais (RABE et al, 2006; LEPHART, 2016). O 

envelhecimento é o resultado da interação das mudanças que ocorrem no esqueleto, 

ligamentos, músculos, tecido adiposo faciais e pele. Essas mudanças acontecem a 

cada estrutura mencionada em um ritmo diferente; começam em cada indivíduo em 

uma idade diferente; e diferem entre origens étnicas (COTOFANA et al, 2016). No 

quadro é relacionado os componentes e sistemas da pele e suas funções e mudanças 

com a idade. 



5 
 

Quadro 1 – Componentes e sistemas da pele: funções e mudanças com a idade 

Tipo de célula / 
componente / sistema 

Função Mudanças 

Queratinócitos 

Numerosas, por exemplo, 
função de barreira, proteção 

mecânica, produção de 
citocinas, sinalização celular 

↓ Proliferação e diferenciação; 
↓ Sinalização celular e 
resposta ao fator de 
crescimento; 
↓ Função barreira com lesão; 

Melanócitos 
Sintetizar pigmento para 

proteção contra radiação UV 

↓ Número de melanócitos; 
↓ Período de vida e resposta 
ao fator de crescimento; 

Células de 
Langerhans 

Apresentação de antígenos 
↓ Em número em 20% -50%; 
anormalidades morfológicas; 
↓ Função imune cutânea; 

Fibroblastos 
Síntese e degradação de 
matriz extracelular (MEC) 

↓ Em número; 
↓ Resposta ao fator de 
crescimento; 

Colágeno Componente MEC 
↓ Biossíntese; 
↑ Estabilidade e resistência à 
degradação enzimática; 

Elastina Componente MEC 
↓ Conteúdo de microfibrila; 
Aparência porosa, indistinta e 
fragmentada; 

Inibidores de tecido 
de metaloproteinases 

de matriz 

Proteger colágeno e elastina 
de sistemas de degradação 

endógena 
↓ Função 

Leito vascular 
dérmico 

Termorregulação Perda estrutural 

Gordura subcutânea 
Termorregulação, 

armazenamento de energia 
Perda estrutural 

Sistema endócrino – 
vitamina D 

Proteção UV, cálcio, 
Homeostase 

↓ Produção 

Sistema endócrino – 
estrogênio 

Melhora o conteúdo e a 
qualidade do colágeno, 

aumenta a espessura da pele, 
melhora a vascularização 

↓ Produção 

Sistema nervoso Sensação, termorregulação 

↓ Inervação facial, ↑inervação 
truncal; 
↓ Tolerância à exposição a 
frio; 

Diversos  

Cirurgia tardia de feridas; 
↓ Capacidade de reparar o 
dano do DNA; 
↓ Função do primeiro nível de 
duplicação da população de 
cDNA-1, um inibidor da 
angiogênese; 

Fonte: adaptado de RABE et al, 2006. 
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2.1 EPIDERME E DERME 

 

A epiderme é a principal camada protetora externa. Simplificadamente, sua 

estrutura foi descrita por um modelo de "tijolos e argamassa" com corneócitos ricos 

em proteínas (tijolos) incorporados em uma matriz (argamassa) de ceramidas, 

colesterol e ácidos graxos. Conscientemente, a epiderme, composta principalmente 

de queratinócitos (90-95% das células), possui uma maior abundância de enzimas 

antioxidantes, como superóxido dismutase – SOD (125%), catalase (720%) e 

glutationa peroxidase (60%) em comparação com a camada dérmica. Enquanto a 

epiderme fornece a primeira linha de defesa, a derme confere o andaime ou fibras 

estruturais da pele. Em geral, a derme é uma camada densa e irregular de tecido 

conjuntivo (por exemplo, colágeno e elastina), que compreende a maior parte da 

espessura da pele. Contém apêndices incluindo glândulas sudoríparas e unidades 

pilosebáceas, bem como vasos sanguíneos e nervos. Sua função principal é fornecer 

uma camada resistente e flexível que suporta a epiderme e se liga ao tecido 

subcutâneo, a camada de gordura profunda para a derme. As fibras de colágeno, 

proteína mais abundante do corpo, dão à pele sua resistência à tração, enquanto as 

fibras de elastina contribuem para elasticidade e resiliência. A camada dérmica 

também contém outras moléculas, tais como inibidor de tecido de metaloproteinases 

de matriz (ITMP), MPMs, elastase e muitas outras moléculas que mantêm a saúde da 

pele (LEPHART, 2016; TOBIN, 2017). 

 

3 CAUSADORES E ALTERAÇÕES DO ENVELHECIMENTO 

 

Existem diferentes tipos de raios solares UV (UVC, UVB e UVA) relativos à 

fotoenvelhecimento da pele humana (LEPHART, 2016). A exposição repetitiva ao 

RUV solar está entre os principais fatores ambientais que podem acelerar o processo 

de envelhecimento da pele, acompanhado de comprometimento progressivo da 

função das células estaminais epidérmicas (PANICH et al, 2016). Na Figura 1 pode-

se observar os caminhos de radiação UV solar através da atmosfera e em nossa pele. 

Os raios UVB representam apenas 2-5% das emissões do sol, que penetram nas 

células epidérmicas, e podem danificar o DNA e ativar uma cascata de eventos que 

levam ao fotoenvelhecimento. Já os raios UVA representa 95-98% da radiação UV 

total atingindo a superfície terrestre. Ao mesmo tempo que danifica a epiderme, o UVA 
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penetra mais profundamente na derme para degradar as fibras de colágeno e elastina 

por meio de estresse oxidativo e ativando as MPMs (LEPHART, 2016). A radiação UV 

possui numerosos efeitos diretos e indiretos na pele. Estima-se que aproximadamente 

50% do dano induzido por UV seja da formação de radicais livres, enquanto a lesão 

celular direta e outros mecanismos representam o restante dos efeitos (RABE et al, 

2006). 

Figura 1 – Caminhos de radiação UV solar através da atmosfera e em nossa pele 

Fonte: adaptado de KAMMEYER; LUITEN, 2015. 

 

3.1 RUV NO ESTRESSE OXIDATIVO  

 

Normalmente, as EROs são produzidas de forma endógena na célula a 

partir de vários processos metabólicos, incluindo a respiração celular, que ocorre nas 

mitocôndrias e é a principal fonte de EROs intracelular. No entanto, a produção de 

EROs também pode ser um subproduto da exposição celular ao meio ambiente, 

incluindo exposição a RUV, radiação ionizante, poluentes, fumaça de cigarro, álcool, 

metais pesados ou de transição e certos medicamentos (PANICH et al, 2016). Os 

níveis baixos de EROs podem ser mutagênicos, níveis médios podem resultar em 

senescência replicativa e níveis elevados geralmente levam à morte celular por 

apoptose ou necrose. O estresse oxidativo é uma consequência da produção de 

EROs, muitas vezes estimulada por irradiação UV, exposição ao calor ou 

Espaço 

Atmosfera 

Pele 

Derme 

Epiderme 

UVC        UVB         UVA 

Camada de ozônio 
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degranulação de células imunes. A subsequente degeneração tecidual contribuirá 

para o envelhecimento acelerado dos tecidos (KAMMEYER; LUITEN, 2015). 

 

3.2 EFEITOS DA RADIAÇÃO UV NO DNA 

 

O efeito direto da irradiação UV ocorre quando o DNA absorve fótons de 

UVB. Isso resulta em rearranjo estrutural de nucleotídeos que então leva a defeitos 

na cadeia de DNA. A principal resposta de dano de DNA induzida por UV em seres 

humanos é a via de reparo de excisão de nucleotídeos (REN). Existem nove proteínas 

principais que funcionam como REN em células de mamíferos. As deficiências dessas 

proteínas levam a doenças associadas ao dano do DNA e ao envelhecimento 

prematuro da pele. As ERO podem danificar o DNA indiretamente por produtos de 

oxidação lipídica e diretamente pela interação com as bases de DNA (KAMMEYER; 

LUITEN, 2015; PANICH et al, 2016).  

A radiação UV também pode acelerar o encurtamento de telômeros e 

resultar na ativação de proteínas de resposta a danos de DNA. O último pode induzir 

senescência ou apoptose proliferativa, dependendo do tipo de célula (TOBIN, 2017). 

A integridade dos cromossomos é determinada pelo comprimento do telômero, então 

o envelhecimento celular está associado a telômeros encurtados sendo assim, 

necessária uma atividade de telomerase adequada para manter o comprimento do 

telômero. O dano do DNA em associação com a disfunção de telômeros e o 

encurtamento precipita o envelhecimento prematuro e o tempo de vida reduzido, 

levando ao esgotamento de quase todas as reservas de células estaminais de tecido 

e disfunção de células-tronco, incluindo autorrenovação e capacidade de reparação 

de CEE (PANICH et al, 2016). 

Os eventos oxidantes e os mecanismos moleculares do envelhecimento da 

pele envolvem danos ao DNA, a resposta inflamatória, redução da produção de 

antioxidantes e a geração de MPMs que degradam o colágeno e a elastina na camada 

dérmica da pele. Todos esses eventos levam a pele danificada e refletem o processo 

de envelhecimento: a ruptura da matriz dérmica extra celular, a perda de resistência 

à tração e elasticidade, cicatrização prejudicada, aparência de rugas, manchas de 

idade e perda de tom de pele (LEPHART, 2016).  

As células humanas possuem múltiplos mecanismos de proteção contra 

danos causados por ERO e espécies reativas de nitrogênio (ERN), prevenindo danos 
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ou reparação de danos. Os antioxidantes desarmam as ERO ao funcionar como 

agentes redutores. A função dos antioxidantes é manter a homeostase do oxigênio, 

porém não remover completamente todos os oxidantes porque eles podem ter funções 

importantes (KAMMEYER; LUITEN, 2015). Um antioxidante é qualquer molécula que 

pode bloquear os radicais livres e/ou ERO de roubar elétrons de outros átomos. Os 

antioxidantes atuam em locais intracelulares e extracelulares (LEPHART, 2016). 

Atualmente, as estratégias de prevenção e tratamento para a pele fotoenvelhecida, 

em sua maioria, se centram no fortalecimento da defesa antioxidante para as células 

(PANICH et al, 2016). 

 

4 CHÁ VERDE 

 

O chá é fabricado a partir das folhas da planta Camellia sinensis e foi 

consumido como uma bebida popular em todo o mundo nos últimos milhares de anos 

por causa de seus benefícios para a saúde e seu aroma agradável (KATIYAR, 2011). 

Os extratos de folhas de chá imaturo são ricos em catequinas, um grupo de 

flavonoides muito ativos, sendo um componente importante do chá verde que 

representa 60-80% de todos os polifenóis. Quatro principais catequinas foram 

identificadas no chá verde: epigalocatequina-3-galato (EGCG), epigalocatequina 

(EGC), epicatequinagalato (ECG) e epicatequina (EC) (ZINK; TAIDL-HOFFMANN, 

2015; SENANAYAKE, 2013). O antioxidante mais abundante e poderoso entre as 

catequinas, que representa cerca de 50% das catequinas totais no chá verde, é EGCG 

(MEGOW et al, 2017). E é também a catequina mais abundante e extensivamente 

estudada em termos de seus efeitos terapêuticos na pele humana (ROH et al, 2017).  

 

4.1 MECANISMOS ANTIENVELHECIMENTOS DO CHÁ VERDE 

 

4.1.1 Efeito antirrugas 

 

As rugas faciais são uma característica proeminente do envelhecimento da 

pele. A análise histológica da pele enrugada revela tipicamente a degradação e 

degeneração do colágeno e um acúmulo de fibras elásticas alteradas na derme. A 

irradiação UV crônica promove a formação de rugas e perda de elasticidade tecidual 
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induzindo a degradação do colágeno tipo I. O colágeno é conhecido por ser 

relativamente resistente às proteinases, como a tripsina, mas é decomposto 

rapidamente pela atividade da colagenase.  Mais de 70% do colágeno na derme é do 

tipo I e aproximadamente 15% de colágeno é do tipo III na MEC, constituindo a maioria 

do tecido conjuntivo na pele (derme). A degradação do colágeno na MEC é mediada 

por MPM, que são conhecidas como uma causa de enrugamento da pele observada 

tanto no envelhecimento precoce da pele quanto nos processos normais de 

envelhecimento da pele (DONG et al, 2008; KIM et al, 2005).  

A irradiação UV aumenta significativamente a produção de MPM, que por 

sua vez inicia a clivagem de fibrilas de colágeno tipo I. O estresse oxidativo induzido 

por UV desencadeia importantes cascatas de sinalização através da ativação de 

vários receptores da superfície celular. A ativação do receptor estimula as proteínas 

da proteína ativada por mitógenos (MAP), p38 e ERKs, induzindo, consequentemente, 

o ativador do fator de transcrição-1 (AP-1), o que induz a degradação do colágeno 

através da upregulation de MPM-1, MPM-3 e MPM-9. A degradação de fibras elásticas 

também contribui para o envelhecimento da pele, particularmente a formação de 

rugas. Portanto, a inibição da atividade da colagenase pode atenuar a formação de 

rugas na pele humana, representando uma estratégia terapêutica potencial para a 

prevenção ou tratamento de fotoenvelhecimento induzido pela irradiação UV 

(HUSSAIN et al, 2013). 

Os polifenóis do chá verde exercem efeitos antirrugas através da 

colagenase, afetando a atividade enzimática direta e reduzindo significativamente a 

quantidade desta enzima. Em 1993, o pesquisador Makimura identificou pela primeira 

vez a estrutura estérica do radical 3-galoil da catequina como importante para a 

inibição da atividade da colagenase. O EGCG possui uma unidade adicional de galoil 

e grupos hidroxila em comparação com a catequina e, portanto, possui melhor ligação 

de hidrogênio e interações hidrofóbicas com a colagenase, induzindo mudanças 

significativas em sua conformação que resultam em potente inibição da enzima 

(MADHAN et al, 2007). O EGCG e ECG se ligam ao colágeno através de uma extensa 

ligação de hidrogênio aumentada por interações hidrofóbicas, evitando o acesso livre 

de colagenase a locais ativos nas cadeias de colágeno (JACKSON et al, 2010). 

Outros estudos também demonstraram que os polifenóis do chá verde 

inibem a expressão de colagenase. Bae e colaboradores (2008) relataram que EGCG 

suprime fortemente a degradação induzida do colágeno em fibroblastos dérmicos 
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humanos expostos à radiação UVB. Ao mesmo tempo, o EGCG também inibiu a 

produção de colagenases induzida por UVB de uma maneira dose-dependente. Além 

disso, EGCG e ECG inibiram a atividade de MPMs, como MPM-9 e MPM-2. Pesquisas 

demonstraram que EGCG inibe a expressão de MPM-1 induzida por UVA, enquanto 

a administração oral de polifenóis do chá verde foi capaz de inibir a expressão de 

MPM-2, MPM-3, MPM-7 e MPM-9 induzida por UVB na pele de camundongos (SONG 

et al, 2004; VAYALIL et al, 2004). Do mesmo modo, a catequina e EGCG diminuíram 

a atividade da elastase e os policondensados da catequina apresentaram atividade 

de inibição amplificada (KIM et al, 2004; THRING et al, 2009). 

Chiu e colaboradores (2016) avaliaram a eficácia do chá verde na 

integridade da pele em correlação com o estado antioxidante em adultos saudáveis. 

Quarenta e quatro indivíduos saudáveis foram recrutados e distribuídos em dois 

grupos que consumiram 240 ml de água mineral acrescida de chá verde ou placebo 

durante seis meses. A administração de chá verde aumentou significativamente 

(p<0,05) o índice de antioxidantes e as atividades da enzima antioxidante em 

comparação com o grupo placebo, além de diminuição nos níveis de peroxidação 

lipídica. Além disso, a ingestão de chá verde melhorou notavelmente a integridade e 

a textura da pele ao diminuir acentuadamente (p <0,05) rugas na pele e melhorar a 

textura da superfície cutânea (Figura 2). 

 

Figura 2 – Topografia da superfície da pele vista sob luz ultravioleta (Visioscan). As 
Figuras A e C representam a pele facial e do braço do grupo placebo, o que indica 
menor integridade da pele, enquanto a figura B e D representa a pele facial e do braço 
após 6 meses tratada com chá verde.  

Fonte: Chiu et al, 2016. 
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Os pesquisadores concluíram que o chá verde provou ser um antioxidante 

eficaz, reduzindo o estresse oxidativo e, desse modo, melhorando a textura e a 

integridade da pele com redução visível das rugas (CHIU et al, 2016). 

Mahmood e Akhtar (2013) avaliaram a eficácia da aplicação do chá verde 

no tratamento de rugas faciais usando um dispositivo não invasivo (Viscoscan®) para 

avaliação superficial da pele. Trinta e três indivíduos asiáticos receberam a formulação 

contendo chá verde em um lado do rosto e o placebo no outro lado, uma vez ao dia 

durante de 60 dias. As medidas não invasivas foram realizadas no baseline e nos dias 

30 e 60.  

Os resultados apresentados na Figura 3 demonstram a melhora da textura 

cutânea bem como diminuição das rugas após o tratamento com chá verde. Os 

pesquisadores concluíram que o chá verde é eficaz na redução de rugas devido a sua 

forte atividade antioxidante e inibição de enzimas que degradam colágeno. 

 

Figura 3 – Imagens da superfície da pele através da câmera Visioscan®. (A) Antes do 
tratamento. (B) efeito pós-tratamento com chá verde em um lado do rosto após 60 
dias. Observa-se melhora nas rugas faciais e textura da pele após o tratamento. 

 

Fonte: Mahmood e Akhtar, 2013. 

 

4.1.2 Efeito antioxidante 

 

Um grande acelerador do fotoenvelhecimento é o estresse oxidativo que 

surge a partir do excesso de EROs no tecido cutâneo. A produção de EROs induzida 
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por irradiação UV induz a transcrição da AP-1, o que provoca a elevação da expressão 

das MPMs e consequente degradação do colágeno dérmico e das fibras elásticas 

(BRENNEISEN et al, 2002). Além disso, a irradiação UV excessiva provoca a 

peroxidação de lipídios nas membranas celulares, levando a uma geração adicional 

de EROs, o que pode estimular os melanócitos para produzir excesso de melanina. 

Nas células, as EROs são formadas durante o processo de produção de energia para 

reduzir o oxigênio molecular na água. As EROs formadas incluem radicais de 

superóxido, peróxido de hidrogênio e o radical hidroxila. A superprodução de EROs 

esgota os níveis fisiológicos de enzimas antioxidantes (como a superóxido dismutase 

– SOD – e catalase), resultando em danos às proteínas, lipídios e DNA provocando 

fotoenvelhecimento prematuro, doenças da pele, imunossupressão e 

desenvolvimento de câncer de pele (OTT et al, 2007). Essas observações sugerem 

que um potente eliminador de radicais livres pode impedir dano cutâneo induzido por 

UV, inibindo a indução de MPMs. 

De acordo com Vayalil e colaboradores (2004) os polifenóis do chá verde 

podem inibir a oxidação crônica da proteína induzida por radiação UV no tecido da 

pele. O EGCG é um potente eliminador de EROs com atividade antioxidante 

excepcionalmente forte. Feng e colaboradores (2013) relataram que o EGCG foi eficaz 

contra a lesão de fibroblastos cutâneos humanos induzida por radical peróxido através 

do aumento da atividade de SOD e glutationa peroxidase (GSH-px), bem como pela 

diminuição dos níveis de malondialdeído (marcador plasmático de estresse oxidativo). 

Huang e colaboradores (2005) relataram que o ECG também atua como um 

eliminador de radicais livres quando os queratinócitos são expostos à radiação UV, 

enquanto Vayalil (2003) relatou que o EGCG adicionado em pomadas hidrofílicas inibe 

o estresse oxidativo induzido por UVB através da inibição de vias de sinalização 

MAPK-quinase. 

No estudo de Elmets (2001), a aplicação tópica de EGCG na pele dos 

voluntários foi eficaz na inibição de reações inflamatórias induzidas por UV, 

peroxidação lipídica e danos ao DNA. Os efeitos preventivos dos polifenóis do chá 

verde contra o fotoenvelhecimento são mediados por mecanismos antimelanogênicos 

e antienrugamentos e pela inibição da imunossupressão induzida por UV (MEGOW et 

al, 2017). 

Kumaran e colaboradores (2008) demonstraram que a administração de 

EGCG a ratos idosos reduz o estresse oxidativo e leva a níveis reduzidos de 
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peroxidação lipídica e carbonilação proteica. Além disso, esses animais também 

exibiram níveis aumentados de antioxidantes e enzimas antioxidantes no fígado, 

músculo esquelético e cérebro. Curiosamente, tais efeitos não foram observados em 

ratos jovens, sugerindo que os efeitos antioxidantes do EGCG só passam a 

desempenhar na presença de estresse oxidativo excessivo. Estudos humanos 

também forneceram evidências da atividade antioxidante dos polifenóis do chá verde. 

Já Inami et al (2007) relatam que em voluntários humanos saudáveis, a 

suplementação dietética com catequinas de chá (500 mg por dia) por quatro semanas 

resultou em uma diminuição significativa na lipoproteína oxidada de baixa densidade 

no plasma em comparação com a população de controle. 

A atividade antioxidante dos polifenóis do chá verde é atribuída 

principalmente à combinação de anéis aromáticos e grupos hidroxila que reúnem sua 

estrutura química e consequentemente a ligação e a neutralização de radicais livres. 

Numerosos estudos demonstraram que os polifenóis e as catequinas de chá são 

doadores de elétrons e eliminadores efetivos de espécies reativas de oxigênio. As 

catequinas de chá verde também exibem atividade antioxidante através da inibição de 

enzimas pró-oxidantes e indução de enzimas antioxidantes (SENANAYAKE, 2013). 

 

4.2.3 Prevenção da imunossupressão induzida por UV 

 

A resposta imune é importante para manter e restaurar a homeostase do 

tecido. Um sistema imunitário cutâneo normal protege a pele da infecção e remove as 

células danificadas, mas a irradiação UV crônica induz a imunossupressão, o que 

pode contribuir para o fotoenvelhecimento e câncer de pele. A imunossupressão 

induzida por irradiação UV ocorre através de múltiplos mecanismos, incluindo 

supressão da hipersensibilidade ao contato (CHS), infiltração de leucócitos, dano do 

DNA e atenuação da capacidade de apresentação do antígeno (HALLIDAY, 2005). 

Hsu (2005) relata que quando aplicado topicamente, os polifenóis do chá 

verde protegem o DNA e previnem outros efeitos nocivos da luz UV, como resposta à 

queimadura solar, imunossupressão e fotoenvelhecimento. Poucos ensaios clínicos 

randomizados que utilizam polifenóis de chá verde ingeridos oralmente examinaram 

efeito fotoprotetor e outros benefícios para a pele. Dado os resultados de estudos 

anteriores, existem fortes evidências para apoiar o conceito de que o consumo de 
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flavonoides do chá pode conferir fotoproteção, reduzir o risco de câncer de pele e 

melhorar a qualidade da pele (HEINRICH et al, 2011). 

Na revisão bibliográfica realizada por Zink e Traidl-Hoffmann (2015), 

observou-se que as GTPs são altamente protetores contra os efeitos nocivos da 

radiação UV, provavelmente por supressão da atividade cancerígena da radiação UV 

e muitos outros efeitos prejudiciais. A sua natureza fotoprotetora é causada por vários 

mecanismos celulares, moleculares e bioquímicos. Quando aplicado topicamente, o 

chá verde também fornece proteção contra os efeitos nocivos dos raios UV, sugerindo 

um papel promissor das proteínas como agentes na proteção do protetor solar. Além 

dos efeitos protetores contra a radiação UV, o chá verde também possui efeitos 

definitivos sobre as propriedades viscoelásticas da pele. 

Estudos in vitro e em animais forneceram evidências de que os flavonóis 

do chá verde quando aplicado por via tópica ou oral, melhorou as reações cutâneas 

adversas após a exposição à radiação UV, incluindo danos à pele, eritema e 

peroxidação lipídica (ARCT; PYTKOWSKA, 2008). A aplicação tópica de polifenóis de 

chá verde inibiu a resposta ao eritema induzida por UVB e diminuiu a formação de 

dímeros de ciclobutano e pirimidina na pele, tanto na epiderme quanto na derme, 

confirmando o efeito fotoprotetor do chá verde (HEINRICH et al, 2011). 

Para Katiyar (2011) os efeitos fotoprotetores de polifenóis sobre o dano do 

DNA induzido por UVB contribuem para a prevenção do câncer de pele do tipo não 

melanoma e agem para abotoar os vários processos bioquímicos induzidos ou 

mediados pela radiação UV. Com base nas evidências epidemiológicas e nos estudos 

laboratoriais in vitro e in vivo, sugere-se que o consumo diário ou o tratamento tópico 

com polifenóis de chá verde pode proporcionar proteção eficiente contra os efeitos 

nocivos da RUV solar em humanos. 

Mittal e colaboradores (2003) determinaram que o tratamento de 

camundongos com a formulação tópica de EGCG resultou em proteção 

excepcionalmente alta contra a fotocromonia em termos de incidência tumoral, 

multiplicidade tumoral e tamanho do tumor. Estes resultados indicaram que o uso de 

EGCG com formulação tópica possui capacidade de fotoproteção (KATIYAR, 2011). 

 

4.2.4 Prevenção do câncer de pele 
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Com base na literatura atual, os efeitos anti-melanogênicos do EGCG ou 

dos polifenóis do chá verde parecem estar mediados por: (i) inibição da expressão da 

tirosinase, ou (ii) inibição direta da atividade da tirosinase, assim levando a (iii) inibição 

da produção de melanina. Vários estudos de polifenóis de chá verde relataram o papel 

central dos efeitos inibitórios da atividade da tirosinase. Além disso, o EGCG inibe 

significativamente os níveis de expressão de proteína da tirosinase em uma extensão 

maior que a catequina ou EGC nessas células. Os polifenóis do chá verde podem 

assim ser considerados inibidores da atividade da tirosinase e da expressão em 

melanócitos, inibindo assim a produção de melanina induzida por irradiação UV (ROH 

et al, 2017). 

Além disso, os flavonoides do chá exibem uma vasta gama de efeitos 

celulares e podem afetar todas as etapas do desenvolvimento do câncer através de 

regulações de múltiplas proteínas celulares envolvidas em diversas vias de 

transdução de sinais celulares: proliferação, diferenciação, apoptose, angiogênese ou 

metástase resultantes em um efeito potencial benéfico. In vitro, o EGCG demonstrou 

causar inibição do crescimento e apoptose em várias linhas celulares de câncer, 

incluindo leucemia, melanoma, câncer de mama, pulmão e cólon (SINGH et al, 2011). 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Pode-se entender então que o envelhecimento é um processo decorrente 

de vário fatores resultante de mudanças tanto funcionais quanto estéticas. Estas 

mudanças estão associadas à processos intrínsecos e extrínsecos, um deles sendo a 

radiação ultravioleta. Embora existem diversos mecanismos de defesa celular para 

proteger a pele contra estas agressões, a sua eficácia vai regredindo com o passar 

do tempo, resultando no aspecto envelhecido da pele. Com estes conhecimentos e os 

avanços na biologia, existem mais recursos para o desenvolvimento de uma 

diversidade de tratamentos destinados a prevenir ou retardar o envelhecimento 

cutâneo.  

A pele, como qualquer outro órgão, irá sofrer mudanças com o passar dos 

anos. Além do mais, a radiação ultravioleta – que ocasiona o fotoenvelhecimento – 

fará com que estas mudanças sejam muito mais radicais e aceleradas, provocando 

alterações indesejáveis na aparência da pele. A radiação UV provocará pigmentações 

desordenadas e rugas além de gerar efeitos diretamente nas células, como estresse 
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oxidativo, redução na produção de antioxidantes e ativação ou inibição de diversos 

fatores de sinalização, levando à degradação de colágeno e fibras elásticas na 

camada dérmica da pele. E por isto, atualmente tem-se desenvolvido uma ampla 

gama de opções para que se melhore a aparência cutânea, incluindo novos 

antioxidantes. 

Nos últimos anos, os antioxidantes naturais tem ganhado um espaço maior 

nas indústrias cosméticas devido à maior segurança em sua aplicabilidade do que 

antioxidantes sintéticos. O chá verde, um poderoso antioxidante natural, tem sido 

muito utilizado, pelo seu excelente poder regenerativo. Muitos estudos sugerem seu 

uso como uma opção terapêutica efetiva em tratamento cutâneos, pelo seu alto poder 

anti-melanogênico, inibindo a expressão da tirosinase. Além de seus polifenóis 

inibirem a colagenase, a atividade de metaloproteinase de matriz, a indução de 

espécies reativas de oxigênio, resultando em potentes efeitos antirrugas e 

antioxidantes. Sendo assim, pode-se afirmar que o fotoenvelhecimento pode ser 

significativamente retardado com a adição de chá verde em futuros tratamentos 

estéticos. 

Faz-se necessário de mais pesquisas focados na aplicação deste 

antioxidantes em formulações cosméticas para tratamento antienvelhecimento, 

determinando assim como ele pode contribuir para melhorar problemas de pele 

relacionados ao fotoenvelhecimento, bem como a sua segurança e tolerabilidade a 

longo prazo. 

 

BIBLIOGRAPHICAL REVIEW ON THE ANTI-AGING EFFECTIVENESS OF 

GREEN TEA. 

 

Abstract: The anatomy of the human face has received intensive attention during the 
last decade, as facial rejuvenation procedures are being performed with increasing 
frequency. Often considered undesirable for aesthetic reasons, skin aging is also 
associated with physical disorders. Skin aging is defined as a continuous loss of certain 
features present on juvenile skin, including decreased elasticity and pigmentation of 
the skin and loss of epidermal stem cells (ESC). Intrinsic or chronological aging is an 
inevitable phenomenon that includes several factors, such as genetics, metabolism 
and the passage of time, where the "repair process" can become defective. On the 
other hand, extrinsic aging is caused by environmental exposure, mainly solar 
ultraviolet radiation (UVR) or ultraviolet (UV) from artificial sources. Green tea, derived 
from Camellia sinensis L., is one of the most consumed beverages in the world. The 
antioxidant effect of green tea is by far the main mechanism of action beneficial to the 
health of human skin. The preventive effects of green tea polyphenols against 
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photoaging are mediated by antimelanogenic and anti-wrinkling mechanisms and by 
inhibition of UV-induced immunosuppression. The present study aimed to review the 
literature regarding the treatments using green tea for the prevention of skin aging. The 
bibliographic survey was carried out in the Pubmed database including articles 
published between 2000 and 2017 in the Portuguese and English languages, 
considering originality and relevance besides rigor and adequacy of the experimental 
design. The studies used included the use of topical green tea, oral, in rats and in vitro. 

 

Keywords: green tea, aging, catechin, treatment 
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