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1. ENVELHECIMENTO 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 1950 e 2025, a população 

brasileira acima de 60 anos crescerá 16 vezes, enquanto a população geral sofrerá 

aumento de cinco vezes. O aumento da expectativa de vida tem estimulado o estudo do 

processo de envelhecimento (PEREIRA, 2008).  

O processo de envelhecimento pode se definir como o processo de diminuição da 

função máxima e da capacidade de reserva de todos os órgãos do corpo (YAAR, et al, 

2002) e pode se manifestar por fatores intrínsecos e/ou extrínsecos. Os fatores 

intrínsecos se referem a processos biológicos/cronológicos e fatores extrínsecos são 

resultantes de causas ambientais que amplificam o efeito dos fatores intrínsecos 

(LOZADA, RUEDA, 2010).  

A pele corresponde a sexta parte do peso corporal total (YANNAS, 2001) e possui 

várias funções como barreira, equilíbrio eletrolítico, regulação da temperatura corporal, 

percepção sensitiva e vigilância imunológica que, durante o processo de 

envelhecimento cutâneo, são afetadas devido a alteração estrutural da pele e mudanças 

celulares (LOZADA, RUEDA, 2010). A aparência e integridade da pele pioram com a 

idade devido aos efeitos sinérgicos de fatores cronológicos, fotoenvelhecimento, 

deficiência hormonal e influências de fatores ambientais (IMOKAWA, 2008), como pode 

ser observado na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Comparação das mudanças causadas pelo envelhecimento nas camadas da pele 
(LASAIR, 2014).  
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Com a consequência do declínio de várias atividades metabólicas, como 

alterações qualitativas e quantitativas no colágeno e elastina da derme, a constituição 

da pele muda e sintomas típicos do envelhecimento passam a ser visíveis. A perda de 

tecido conjuntivo no envelhecimento cutâneo resulta em perda de elasticidade, perda 

de tônus muscular e um aprofundamento progressivo de rugas faciais e enrugamento 

(CALLEJA-AGIUS, et al, 2007). 

O dano às fibras colágenas está intimamente envolvido nesse contexto de 

envelhecimento cutâneo. Os fibroblastos são responsáveis pelo metabolismo do 

colágeno, sintetizando procolágeno I, importante componente da matriz extracelular. 

Com a idade, ocorre desorganização no metabolismo do colágeno, reduzindo, assim, 

sua produção e aumentando sua degradação (WIDMER, et al, 2006), conforme 

mostrado na Figura 2. 

 

 

Figura 2: Representação da alteração na estrutura das fibras de colágeno ao longo do 
tempo (NATURAL COLLAGEN SUPPORT, 2015). 

 

As funções da pele e sua aparência saudável dependem de administração 

suficiente de nutrientes essenciais. A relação entre nutrição e pele tem se tornado um 

tema muito estudado em todo mundo. Estudos de intervenção indicam que é possível 

modelar ou atrasar o envelhecimento cutâneo e melhorar a integridade da pele através 

de suplementação alimentar (BOELSMA, et al, 2001). 
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2. COLÁGENO 

 

O termo colágeno provem da palavra grega que significa cola e sua primeira 

definição surgiu em 1983 no dicionário de Oxford (ALBERTS, et al, 1994) como sendo 

aquele componente dos tecidos que, por aquecimento, dá origem à gelatina. É o 

constituinte essencial dos seres vivos e apesar de ser encontrado em abundância na 

pele, tendão, vasos sanguíneos, cartilagem, osso, córnea, está presente também nos 

interstícios de todos os outros tecidos e órgãos, com exceção do sangue, linfa e tecidos 

queratinosos            

(GOISSIS, 2007). 

No ser humano, o colágeno corresponde à cerca de 25% da proteína total 

(ALBERTS, 1994) e, assim sendo, a 6% do peso corporal. Há pouco tempo, sua 

principal função era meramente a de manter a estrutura física de uma espécie, devido 

à sua grande resistência mecânica proporcionada por sua organização macromolecular, 

que ocasiona na formação de fibras, principalmente no caso do colágeno tipo I, tecido 

ósseo e tendões (GOISSIS, 2007). 

Segundo a Figura 3, o colágeno é produzido na forma de pró-colágeno, pelos 

fibroblastos (tecido conjuntivo), células musculares lisas (parede vascular) e 

osteoblastos (células formadoras do tecido ósseo) (KRUKOWSKI, et al, 1995). Uma vez 

lançado para o meio extracelular, perde parte de sua estrutura proteica e, por um 

processo designado fibrilogênese, que constitui do empacotamento lateral e longitudinal 

das moléculas de tropocolágeno, dá origem a estruturas fibrilares (GOISSIS, 2007). 

 

 

Figura 3: Representação da biossíntese do colágeno por fibroblastos (GOISSIS, 
2007). 
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Em relação aos tipos, derivados do processo biossintético, os colágenos são 

formados de 19 cadeias α diferentes (cadeia α: denominação dada a cada cadeia 

polipeptídica que forma a tripla hélice do colágeno) e que por associação 3 a 3, dão 

origem à, pelo menos, 27 tipos diferentes de colágeno (SILVA, 2005). Na Tabela 1, 

pode-se observar alguns tipos de colágeno e sua localização no organismo. 

 

Tipo Localização 

I Pele, tendão, ossos, córnea. 

II Cartilagem, humor vítreo. 

III Vasos sanguíneos, trato gastrointestinal. 

IV Membrana basal 

Tabela 1: Tipos de colágeno e sua localização no organismo (adaptado de 
GOISSIS, 2007). 

 

O colágeno mais relevante é o do tipo I que é responsável, não apenas pela 

preservação da integridade da maioria dos tecidos em função das suas propriedades 

mecânicas (RAMACHANDRAN, 1967), mas também por sua atuação ativa na 

aplicabilidade dos tecidos em função de sua interação com as células presentes na 

matriz extracelular. Está presente em todos os vertebrados, e incluído na lista das 

maiores e mais complexas macromoléculas encontradas no reino animal. Juntamente 

com outras macromoléculas formam o que se denomina Matriz Extracelular (HAY, 

1992), ilustrada na Figura 4. 

 

 

Figura 4: Matriz extracelular (BOUNDLESS, 2016). 
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2.1. Estrutura do colágeno tipo I 

 

O colágeno tipo I é formado por três cadeias polipeptídicas caracterizadas pela 

repetição de um triplete Gly-X-Y onde X é, geralmente, uma Prolina (Pro) e Y é uma 

Hidroxiprolina (Hypro) (Figura 5). As posições X e Y além da Pro ou Hypro podem ser 

ocupadas por outros aminoácidos naturais. Esta estrutura corresponde à sua unidade 

monomérica e recebe o nome de Tropocolágeno (GOISSIS, 2007). 

 

 

Figura 5: Representação das características estruturais da tripla hélice e sua formação 
a partir de cadeias (GOISSIS, 2007). 

 

Uma vez fora da célula, o tropocolágeno organiza-se formando estruturas 

fibrilares, como pode ser observado na Figura 6. 

 

 

Figura 6: Organização fibrilar do colágeno (WORLD DRUG TRACKER, 2016). 
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3. COLÁGENO HIDROLISADO 

 

O colágeno hidrolisado vem sendo estudado nos últimos anos e tem apresentado 

efeitos funcionais e benéficos na pele, especialmente na melhora dos sinais clínicos do 

envelhecimento (PROKSCH, et al, 2014). Seu uso como suplemento alimentar é antigo 

e tem sido considerado fonte promissora de peptídeos com atividade biológica devido a 

sua estrutura (LIU, et al, 2015; SCHADOW, et al, 2013). 

O colágeno hidrolisado é composto por uma mistura de peptídeos de colágeno 

com massa molecular reduzida derivados da degradação enzimática do colágeno nativo 

da pele de animais (bovino, suíno ou de peixe). O processo industrial de obtenção do 

colágeno hidrolisado é complexo e necessita de várias etapas que consistem na 

modificação do colágeno nativo, insolúvel e não digerível em um produto solúvel e 

digerível (LIU, et al, 2015). 

Existe um entendimento de que os efeitos no organismo proporcionado pelo 

colágeno estão relacionados com a ingestão de sua forma hidrolisada (ZAGUE, et al, 

2011). A hidrólise enzimática dá origem a peptídeos de colágeno biologicamente ativos, 

que têm demostrado diversos efeitos. Apesar disso, nem todos os colágenos são iguais, 

pois a composição dos peptídeos pode variar de acordo com a fonte de colágeno e com 

a tecnologia de hidrólise enzimática utilizada para obtê-los (LIU, et al, 2015; SCHADOW, 

et al, 2013). O uso de enzimas não específicas cliva aleatoriamente a molécula do 

colágeno nativo gerando peptídeos variados. De maneira oposta, a utilização de 

enzimas específicas e da hidrólise enzimática sequenciada cliva pontos específicos da 

molécula do colágeno, gerando combinações de peptídeos com atividades biológicas 

diferenciadas (LIU, et al, 2015). O processo de obtenção desses peptídeos está ilustrado 

na Figura 7. 

 

 

Figura 7: Representação do processo de degradação enzimática da molécula do colágeno 
nativo para obtenção do colágeno hidrolisado (ZAGUE, SANTELLI, 2016). 
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A biodisponibilidade do colágeno hidrolisado, após a administração oral em 

animais e humanos, tem sido descrita na literatura científica. Correntemente e 

erroneamente, considera-se que o colágeno hidrolisado é completamente hidrolisado 

em aminoácidos livres no trato gastrointestinal, e estes são absorvidos na circulação 

sanguínea. Todavia, cada vez mais indícios científicos indicam que o colágeno 

hidrolisado, além de aminoácidos livres, também é absorvido na forma de peptídeos 

(IWAI, et al, 2005; OESSER, et al, 1999; OHARA, et al, 2007; SHIGEMURA, et al, 2011; 

SUGIHARA, et al, 2012; WATANABE-KAMIYAMA, et al, 2010).  

Após absorvidos, os peptídeos bioativos de colágeno estimulam o metabolismo 

anabólico da pele promovendo a biossíntese de proteínas da matriz extracelular. Dessa 

forma, há um aumento da matriz extracelular conferindo mais sustentabilidade à pele, 

conforme mostrado na Figura 8.                                                                                 

                                                                                                                                                                                  

 

Figura 8: Mecanismo de ação do colágeno hidrolisado específico (GELITA). 
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WATANABE-KAMIYAMA e colaboradores (2010) realizaram um estudo com a 

administração de colágeno hidrolisado em ratos através de radioatividade. Concluíram 

que a radioatividade no plasma atingiu o nível máximo após 3 horas da administração e 

valor correspondente na pele foi encontrado durante as 3 horas seguintes. Mesmo após 

14 dias da administração, 70% da radioatividade máxima foi observada na pele, 

sugerindo acúmulo a longo prazo dos peptídeos de colágeno absorvidos na pele dos 

ratos.  

Um estudo foi realizado em modelo animal para investigação do tempo de 

absorção do colágeno hidrolisado e sua posterior distribuição em vários tecidos através 

de radioatividade. Os autores concluíram que 95% do colágeno hidrolisado administrado 

oralmente foi absorvido dentro das primeiras 12 horas, sendo que a radioatividade na 

pele atingiu pico máximo após 12 horas da administração e permaneceu elevada por 96 

horas. No mesmo estudo, os investigadores detectaram que os peptídeos foram 

capazes de transitar da mucosa à serosa intestinal, mostrando que os peptídeos de 

colágeno hidrolisado podem ser absorvidos na forma parcialmente intacta (OESSER, et 

al, 1999). 

 

3.1. Suplementação de colágeno hidrolisado e seus e feitos na pele 

 

 Pesquisas sobre a relação entre o envelhecimento da pele e a administração de 

colágeno hidrolisado têm aumentado nos últimos anos. Alguns estudos sugerem que o 

perfil de peptídeos e aminoácidos exclusivos do colágeno hidrolisado pode ser 

responsável por seus efeitos na fisiologia da pele.  

PROKSCH e colaboradores (2014) realizaram um estudo para avaliar a eficácia 

da ingestão de peptídeos bioativos de colágeno através de parâmetros biofísicos da 

pele relacionados com o envelhecimento cutâneo. No estudo duplo cego e placebo 

controlado, 69 mulheres com idade entre 35 e 55 anos receberam em ordem aleatória 

2,5 g ou 5,0 g de colágeno hidrolisado específico (VERISOL®) ou placebo uma vez ao 

dia por 8 semanas. Elasticidade da pele, umidade da pele, perda de água e aspereza 

da pele foram avaliados antes da primeira administração oral do produto, após 4 

semanas e 8 semanas. A elasticidade da pele também foi avaliada após de 4 semanas 

da última ingestão de colágeno. 

Os dados obtidos em relação ao placebo, ambas as dosagens de colágeno 

hidrolisado mostraram melhores níveis de elasticidade estatisticamente significativa da 

pele após 4 e 8 semanas de ingestão. Após 8 semanas de administração de colágeno 

por dia, as análises de subgrupo revelaram um aumento na hidratação da pele de 11 a 
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14% e uma redução de 6 a 7% da evaporação da água da pele em mulheres acima de 

50 anos.  

Na semana 4 após a última ingestão de colágeno hidrolisado, o subgrupo de 

tratamento de mulheres mais velhas (50+) continuou mostrando níveis melhores de 

elasticidade do que o grupo placebo, com cerca de 98% de efeito positivo para 

elasticidade da pele após ter cessada a ingestão de colágeno hidrolisado, conforme 

gráfico da Figura 9.  

 

 

Figura 9: Efeito duradouro na elasticidade da pele após 4 semanas da última ingestão 
de CH em subcategorias relacionadas com a idade em relação ao placebo (adaptado 

de PROKSCH, et al, 2014). 
 

Esse estudo pôde mostrar a eficácia de baixa dosagem (2,5 g/dia) de colágeno 

hidrolisado na fisiologia da pele. Os resultados revelaram claramente que as duas 

dosagens (2,5 g e 5,0 g) de VERISOL® obtiveram um efeito benéfico na fisiologia da 

pele, indicado pelo aumento da elasticidade depois de 4 semanas de consumo. O efeito 

observado foi estatisticamente significante depois de 4 e 8 semanas nos grupos de 

tratamento comparado com placebo. Em algumas mulheres, um aumento máximo da 

elasticidade da pele de até 30% pode ser observado depois de 8 semanas de tratamento 

(PROKSCH, et al, 2014). 

Pouco tempo depois desse estudo realizado, os mesmos autores PROKSCH e 

colaboradores (2014) realizaram um outro estudo a fim de obter novos resultados mais 
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específicos da utilização do VERISOL®. Nesse duplo cego e placebo controle estudo, 

a eficácia de colágeno bioativo específico VERISOL® na formação de rugas dos olhos, 

e estimulação de procolágeno I, elastina e biossíntese de fibrilina na pele foram 

avaliadas. Um total de 114 mulheres com idade de 45 a 65 anos foram divididas 

aleatoriamente em grupo que recebeu 2,5 g de colágeno ou placebo, uma vez por 

semana, por 8 semanas. As rugas da pele foram medidas em todas as participantes 

antes do início do tratamento, depois de 4 e 8 semanas, assim como depois de 4 

semanas da última ingestão de colágeno. 

Depois de 4 semanas de tratamento, o grupo que ingeriu colágeno mostrou uma 

redução estatisticamente significativa no volume das rugas dos olhos de mais de 7,2% 

em comparação com o grupo placebo. Esse efeito positivo foi mais pronunciado após 8 

semanas da ingestão. Nesse ponto, o volume das rugas reduziu 20,1% em média na 

comparação com o grupo placebo. Em particular, a redução máxima do volume das 

rugas dos olhos de 49,9% foi alcançada. O gráfico da Figura 10 e a Figura 11 mostram 

a comparação dos resultados obtidos. 

  

 

Figura 10: Diminuição do volume das rugas dos olhos após 4 e 8 semanas de 
tratamento com colágeno comparado ao grupo placebo, que, no mesmo período, 

aumentou continuadamente (adaptado de PROKSCH, et al, 2014). 
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Figura 11: Redução visível de volume das rugas dos olhos após 8 semanas da 

ingestão de peptídeos bioativos de colágeno. Exemplo de 2 participantes do grupo do 
colágeno antes (esquerda) e depois (direita) do tratamento (PROKSCH, et al, 2014).  

 

Quatro semanas após a última ingestão do produto, o grupo tratamento ainda 

mostrou uma redução estatisticamente significativa no volume das rugas dos olhos de 

11,5%, conforme pode ser observado no gráfico da Figura 12. 

 

 

Figura 12: Redução do volume das rugas dos olhos persistiu no grupo de tratamento 
com colágeno após 4 semanas da última ingestão comparado com o placebo 

(adaptado de PROKSCH, et al, 2014). 
 

O conteúdo de procolágeno tipo I aumentou em 65% após 8 semanas de 

tratamento com peptídeos bioativos de colágeno comparado com o grupo placebo. Esse 

impacto pronunciado sobre a síntese de colágeno foi estatisticamente significativo.  

Além do prócolágeno, a ingestão de peptídeos bioativos de colágeno promoveu 

um aumento estatisticamente significativo no conteúdo de elastina de 18% em 

comparação com o placebo depois de 8 semanas de tratamento.  A ingestão de 

colágeno também levou um claro aumento do teor de fibrilina de 6% em comparação 
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com o placebo depois de 8 meses de tratamento, de acordo com os dados mostrados 

no gráfico da Figura 13. 

 

 

Figura 13: Aumento da quantidade de procolágeno tipo I, elastina e fibrilina após 8 
semanas de tratamento comparado com placebo (adaptado de PROKSCH, et al, 

2014). 
 

Baseado nos resultados desse estudo, pode-se concluir que a ingestão oral de 

peptídeos específicos de colágeno pronunciou uma redução estatisticamente 

significativa do volume das rugas dos olhos. Ao contrário dos produtos tópicos, esse 

feito positivo na pele parece ser causado pelo impacto direto na matriz extracelular da 

derme, sendo demonstrado pelo aumento significativo de colágeno e síntese de 

elastina. O efeito direto na matriz extracelular da derme pode explicar a melhora 

duradoura das rugas da pele durante pelo menos 4 semanas após o fim da 

suplementação com peptídeos de colágeno (PROKSCH, et al, 2014).  

Vale ressaltar que, os resultados apresentados pelo estudo são válidos apenas 

para composição de peptídeos específicos de colágeno (VERISOL®) usado nesse 

estudo (PROKSCH, et al, 2014). 
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4. VITAMINAS E MINERAIS 

 

As vitaminas e minerais também são importantes para a saúde da pele e seus 

anexos, auxiliando no processo do envelhecimento. São classificados como 

micronutrientes e desempenham funções muito importantes no nosso organismo. Elas 

participam diretamente na produção de energia, na saúde óssea, na síntese de 

hemoglobina sanguínea, na manutenção do funcionamento adequado do sistema imune 

e na proteção do corpo contra os danos oxidativos. 

 

4.1. Minerais 

 

 4.1.1. Minerais Quelatos 

 

São denominados quelatos os compostos formados por íons metálicos ligados por 

substâncias orgânicas como aminoácidos, peptídeos ou complexos polissacarídeos que 

proporcionam a esses íons alta disponibilidade biológica, alta estabilidade e 

solubilidade. A palavra "quelato" vem do grego "chele" que significa "garra ou pinça", 

um termo adequado para descrever a forma pela qual os íons metálicos polivalentes 

são ligados aos compostos orgânicos ou sintéticos (MELLOR, 1964). 

Segundo ENSMINGER e OLDFIELD (2001), quelatos são estruturas cíclicas nas 

quais um elemento mineral é ligado a agentes carreadores ou quelantes através de 

ligações covalentes. Esses quelantes têm o papel de aumentar a absorção e a 

biodisponibilidade desse mineral no organismo, além de aumentar a sua estabilidade 

física (Figura 14). 

 

 
 

Figura 14: Formação do mineral quelato (QUELATON, 2015). 
 

Para a formação dos quelatos pode-se utilizar numerosas moléculas como 

ligantes que têm funções específicas no metabolismo. Elas geralmente possuem baixo 

peso molecular e a capacidade oxidativa ou "ligante" depende do tamanho da molécula 

e da presença de radicais carboxílicos. As principais são os ácidos aminados, ácido 
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ascórbico, ácido cítrico, ácido glucônico e ácido etilenodiaminotetracético (EDTA). 

Geralmente, um mineral pode fazer a ligação com uma, duas ou várias dessas 

moléculas para formar um "composto mineral organicamente ligado" ou quelato 

(LEESON, SUMMERS, 2000). 

No intestino, o transporte dos íons para o interior das células se dá pela difusão 

passiva ou pelo transporte ativo, ou seja, para que esses íons sejam absorvidos, e 

atinjam a corrente sanguínea, órgãos e tecidos, eles necessitam estar atrelados a um 

agente ligante ou molécula transportadora, que permita a passagem através da parede 

intestinal. Muitas vezes estes íons não encontram o agente ligante e acabam sendo 

excretados. Nessas condições podem ocorrer perdas pela reação com compostos, 

como coloides insolúveis ou no processo de competição pelos sítios de absorção entre 

os próprios elementos minerais (HERRICK, 1993).  

Os minerais quelatos apresentam absorção superior aos inorgânicos, a qual pode 

ocorrer de duas formas: o mineral pode ser absorvido pelas células do epitélio intestinal 

ou como ocorre na maioria das vezes onde o agente quelante é absorvido levando junto 

a si o metal (KRATZER, VOHRA, 1996). 

Os minerais quelatos com aminoácidos são neutros eletroquimicamente e não 

interagem com medicamentos, não formam complexos insolúveis com outros minerais 

e não competem com eles pelo sítio de absorção. Outra vantagem é a diminuição, ou 

até mesmo ausência de efeitos colaterais no trato gastrointestinal (KILYOS, 2014). 

Essas propriedades proporcionam aos minerais aminoácidos quelatos uma alta 

biodisponibilidade, superior à de todos os outros compostos minerais, como pode ser 

observado na análise do gráfico da Figura 15: 

 

 
 

Figura 15: Diferenças de absorção dos diferentes compostos minerais (KILYOS, 2014). 
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4.1.2. Zinco  

 

O zinco participa de muitas reações do metabolismo celular como um componente 

estrutural e funcional de várias metaloenzimas e metaloproteínas, incluindo processos 

fisiológicos, tais como função imune, defesa antioxidante, crescimento e 

desenvolvimento (SZCKUREK, et al, 2001). 

Em sua função como antioxidante, o zinco induz a síntese da metalotioneína que 

apresenta propriedades antioxidantes em uma diversidade de condições tais como 

exposição à radiação, drogas e metais pesados (POWELL, 2000; MARET, 2000; 

HAMMER, 1986).  

 

4.1.3. Cobre 

 

 O cobre é um mineral traço essencial que atua como cofator em sistemas de 

enzimas dependentes de cobre, tais como a monoamina oxidase, diamina oxidase, lisil 

oxidase (LOX), cerulosplasmina, tirosinase e peróxido dismutase (SOD) 

(MACPHERSON, MURPHY, 2007; CULOTTA, 2010). 

Essencial enzima antioxidante, a SOD (cobre, manganês e zinco dependente) 

contém cobre em sua estrutura. Portanto, esse mineral auxilia na função antioxidante, 

protegendo o organismo contra o estresse oxidativo (JUAREZ, et al, 2008). Para a ação 

catalítica dessa enzima, são necessários tanto o zinco quanto o cobre (HARRIS, 1992). 

 

4.1.4. Selênio 

 

O selênio é um mineral com importante ação antioxidante, com atuação em todas 

as células, pois faz parte do pool de selenoproteínas do sistema antioxidante 

(WILLIAMS, HARRISON, 2010; SHRIMALI, et al, 2008; GONZAGA, et al, 2007). Esse 

mineral é fundamental, por exemplo, na síntese de glutationa peroxidase, enzima 

essencial no combate ao estresse oxidativo (SHRIMALI, et al, 2008; GONZAGA, et al, 

2007). 

O selênio ajuda a reduzir a peroxidação lipídica e neutralizar os radicais peróxidos 

de hidrogênio. Além disso, potencializa a atividade antioxidante da vitamina E 

(GONZAGA, et al, 2007; BROOME, et al, 2004). 
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4.1.5. Cromo 

 

O organismo de um indivíduo saudável contém apenas alguns miligramas de 

cromo. Entretanto, essa pequena porção já atua na efetividade da insulina, na regulação 

da glicemia e na atuação de várias enzimas para a produção de energia (MERTZ, 1993). 

 

4.1.6. Manganês 

 

Como um constituinte de numerosas enzimas e um cofator, o manganês 

desempenha um importante papel em um número de processos fisiológicos. A enzima 

contendo manganês, a manganês superóxido dismutase (Mn-SOD), é a principal 

enzima antioxidante que neutraliza os efeitos tóxicos de espécies reativas de oxigênio 

(SILVA, COZZOLINO, 2007; SOLDIN, ASCHNER, 2007). Desse modo, a deficiência de 

manganês pode levar ao aumento do estresse oxidativo, extremamente prejudicial ao 

organismo (WENZEL, et al, 2008; CLAUSEN, et al, 2010; BRAZIER, et al, 2008). 

Enzimas contendo manganês influenciam muitas atividades biológicas, incluindo 

a síntese do colágeno, mucopolissacarídeos, colesterol e ácidos graxos. O manganês 

também é necessário ao crescimento normal dos ossos e ao metabolismo de 

aminoácidos (LEE, HELMANN, 2007). 

 

4.2. Vitaminas 

 

4.2.1. Vitamina A 

 

A vitamina A é um micronutriente pertencente ao grupo das vitaminas 

lipossolúveis, podendo ser encontrada no tecido animal sob a forma de retinoides ou 

como provitamina em tecidos vegetais, sob a forma de carotenoide (FILHO, 2009). É 

um nutriente essencial, importante na promoção do crescimento e desenvolvimento, e 

ainda na manutenção da integridade epitelial, função imune e reprodução 

(ENSMINGER, OLDFIELD, 2001). 

Esse nutriente age na diferenciação e crescimento das células epiteliais sendo 

imprescindível para o crescimento e desenvolvimento normais do organismo (LEESON, 

SUMEERS, 2000). Segundo FU e colaboradores (2007), estudos realizados em células 

e tecidos epiteliais reconheceram que a vitamina A desempenha um crítico papel na 

saúde de tecidos epiteliais. Foi observado que existe uma ligação entre a deficiência de 
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vitamina A e a queratinização anormal das células epiteliais, sendo assim esse nutriente 

é fundamental nos processos de divisão, diferenciação e transformação celular, bem 

como na sinalização intracelular e extracelular. 

 

4.2.2. Vitamina C 

 

Segundo PADH (1991), a vitamina C (ácido ascórbico) participa de diversos 

processos metabólicos, dentre eles a formação do colágeno e possui influência no 

crescimento de cabelos e unhas. Além de cofator enzimático, participa dos processos 

do óxido-redução, aumentando a absorção de ferro e a inativação de radicais livres. É 

uma vitamina essencial para seres humanos e age como antioxidante, elimina os 

radicais livres e nutre as células, protegendo-as de danos causados por fatores 

oxidativos em geral. 

Esse nutriente participa na hidroxilação da prolina para formar hidroxiprolina na 

síntese do colágeno e para a integridade do tecido conjuntivo, das cartilagens, da matriz 

óssea, da dentina, da pele e seus anexos e dos tendões. (JACOB, 1988). 

 

4.2.3. Vitamina E 

 

A vitamina E apresenta um papel fundamental na proteção do organismo contra 

os efeitos prejudiciais das espécies reativas de oxigênio que são formadas 

metabolicamente ou encontradas no ambiente. Os danos oxidativos induzidos nas 

células e tecidos têm sido relacionados com a etiologia de várias doenças e podem ser 

inibidos pela ação antioxidante dessa vitamina (BIANCHI, ANTUNES, 1999). É uma 

vitamina lipossolúvel representada por um grupo de oito compostos estruturalmente 

relacionados: os tocoferóis e tocotrienóis. Sendo que o α-tocoferol é o que possui maior 

atividade biológica e é o mais abundante antioxidante lipossolúvel nos tecidos, plasma 

e no LDL colesterol (BONI, et al, 2010). 

O sinergismo entre as vitaminas C e E é, frequentemente, mencionado na 

literatura, mostrando que a interação dessas vitaminas é efetiva na inibição da 

peroxidação dos lipídios da membrana e na proteção do DNA (GEY, 1998). 

 

4.2.4. Vitamina B6 – Piridoxina  

 

A piridoxina é uma vitamina hidrossolúvel que atua como cofator em mais de 100 

reações enzimáticas, incluindo reações do metabolismo de aminoácidos e proteínas 
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como hemoglobina, serotonina, hormônios e prostaglandinas (BIESALSKI, GRIMM, 

2007; HELLMAN, MOONEY, 2010). 

Essa vitamina desempenha importante papel nas reações bioquímicas essenciais 

para nosso organismo (DSM, 2012). 

 

4.2.5. Biotina  

 

A biotina é conhecida como a vitamina que produz cabelos saudáveis e ajuda na 

prevenção do aparecimento de cabelos brancos e da queda de cabelos 

(BAUMGARTNER, SUORMALA, 1997). Quando consumida por via oral, a biotina é 

completamente absorvida, até mesmo em altas doses farmacológicas (MAKINO, et al, 

1999).  

Em estudo realizado por FLOERSHEIM (1989), com pacientes com unha 

quebradiça receberam suplementação oral de biotina diariamente. Desses pacientes, 

95% demostraram melhora definitiva, exibindo unhas mais firmes e fortes. Outro estudo 

realizado por HOCHMAN e colaboradores (1993), relatou uma taxa de 63% de resposta 

positiva com suplementação de biotina para unhas quebradiças. Em pesquisa realizada 

por COLOMBO e colaboradores (1990), mulheres com unhas quebradiças que 

consumiram biotina diariamente e tiveram um aumento de 25% na espessura da unha, 

além de ter sua fragilidade significantemente reduzida. 

 

4.2.6. Ácido Pantotênico  

 

O ácido pantotênico é um constituinte natural da pele e do cabelo. Quimicamente, 

consiste em um grupo de ácido carboxílico ligado a β-alanina que é um isômero do 

aminoácido alanina (SCHNEIDER, et al, 2004). 

O ácido pantotênico tem sido descrito como agente umectante para pele, cabelos 

e unhas, podendo também apresentar propriedades cicatrizantes e anti-inflamatórias. 

Em produtos para o cabelo, essa vitamina parece ter valor especial, evitando quebras 

e, assim mantendo um aspecto natural. Sua ação umectante, ajuda na retenção da 

umidade, evitando o ressecamento e fragilidade (IDSON,1993; PAOLA, et al, 1998). 
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5. CONCLUSÃO 

 

Conforme apresentado neste dossiê, é possível observar que o produto Equaliv 

Colágeno Type One® possui uma composição que traz inúmeros benefícios que 

auxiliam no combate do envelhecimento cutâneo. A tabela nutricional do produto está 

representada na Figura 16: 

 

 
Figura 16: Tabela nutricional do produto Equaliv Colágeno Type One®. 
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Conforme apresentado, o colágeno hidrolisado presente na composição do 

produto Equaliv Colágeno Type One® possui comprovação científica de sua eficácia e 

resultados na pele, mostrando que o VERISOL® aumenta 65% do colágeno na pele, 

10% da elasticidade, reduz 32% do volume de rugas dos olhos e aumenta em 18% a 

elastina na pele.  

A ingestão diária de apenas 2,5g de VERISOL®, estimula o metabolismo do 

colágeno conferindo mudanças na estrutura dérmica, trazendo os benefícios na pele de 

dentro para fora que pôde ser comprovado através dos estudos apresentados nesse 

dossiê e representado na Figura 17. 

 

 

Figura 17: Processo de atuação do VERISOL® no metabolismo do colágeno e seus efeitos 
na pele (GELITA). 

 
O consumo diário de Equaliv Colágeno Type One® proporciona ótimos resultados 

em 8 semanas de utilização, podendo auxiliar contra processo natural de 

envelhecimento da pele, uma vez que a quantidade de colágeno no organismo começa 

a diminuir a partir dos 25 anos de idade, sendo agravada de forma significativa após a 

menopausa.  

Com isso, o produto atua retardando o processo de envelhecimento, atrasando 

seus sinais, suavizando a formação de rugas. Atua ainda como coadjuvante no aumento 

de elasticidade e firmeza da pele.  
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