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Envelhecer é um processo natural e fisiológico dos seres humanos e não pode ser
revertido, portanto, as rugas não podem ser evitadas, mais cedo ou mais tarde, elas irão
aparecer, e esse envelhecimento cutâneo está diretamente ligado à proliferação
epidérmica reduzida. A busca pela eterna juventude ou mesmo por uma pele saudável são
desafios lançados pelos consumidores de produtos cosméticos constantemente ao
mercado da indústria cosmética. A medicina antienvelhecimento visa melhorar a
qualidade de vida dos indivíduos durante este processo, uma vez que este exerce
influência direta nas atividades pessoais e profissionais dos mesmos. Diante dessa
temática, o tratamento com neurocosmético e nanocosmético vem sendo destaque dentro
da estética e da cosmetologia, por ser um tratamento não invasivo, de fácil acesso, fácil
manuseio e excelentes resultados. O objetivo deste estudo foi revisar na literatura os
efeitos do Neurocosmético e Nanocosmético no tratamento para a pele envelhecida. Foi
realizado um levantamento bibliográfico nos principais sites científicos: SCIELO,
GOOGLE ACADÊMICO através de alguns descritores: neurocosméticos,
nanocosméticos, envelhecimento cutâneo. Foram utilizados artigos publicados em língua
portuguesa entre os anos de 2012 á 2016. Os neurocosméticos e os nanocosméticos atuam
no envelhecimento fisiológico e precoce, obtendo seus benefícios, podendo proporcionar
bem-estar aos clientes, atuando também no metabolismo celular, o que leva a melhora da
hidratação e firmeza da pele, além da proteção em relação ao fator de crescimento,
melhorando a tonicidade, reduzindo as linhas de expressão (rugas), tornando a pele mais
hidratada. Esta pesquisa tem relevância por trazer dados científicos que demonstram o
desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas à indústria de estética, podendo ser
aliada no tratamento do envelhecimento cutâneo. O mercado brasileiro já oferece opções
de variados produtos alguns com ação relaxante para pele, inibindo a contração muscular
facial e minimizando rugas, porém tornam-se necessárias mais pesquisas sobre o assunto
para que se esclareça melhor suas vantagens e desvantagens, riscos inerentes à exposição
a longo prazo, e se tais produtos podem ou não ser inseridos no mercado.
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