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BEBIDAS COM 
PEPTÍDEOS BIOATIVOS 

DE COLÁGENO PEPTAN®: 
Múltiplos benefícios para 

sua saúde

INTRODUÇÃO 
O consumo de bebidas funcionais tem crescido muito 

no Brasil e no mundo em função da busca constante do 
consumidor por benefícios ligados à saudabilidade, além 
de atributos como sabor e conveniência. 

O colágeno hidrolisado ou peptídeos de colágeno são 
muito interessantes para aplicação em bebidas, pois con-
ferem esses quesitos, facilitando o desenvolvimento de 
produtos inovadores, os quais atendem aos desejos dos 
consumidores atuais por bebidas funcionais. 

De acordo com o Innova Market Insights(1), o número de 
lançamento de bebidas com colágeno mais do que dobrou 
entre os anos de 2015 e 2019 globalmente, mostrando o 
aumento do interesse do consumidor por bebidas contendo 
o ingrediente.  

Ainda segundo a Innova Market Insights(1), uma em 
cada cinco novas bebidas lançadas em 2019 mundial-
mente foram classificadas como bebidas funcionais, ou 
seja, apresentando pelo menos um benefício ativo para 
a saúde. Dentre os dez principais benefícios ativos para 
a saúde, aparecem a adição de proteína, esportes & 
recuperação, beleza da pele e saúde óssea, segmentos 
onde os peptídeos de colágeno Peptan® têm benefícios 
comprovados, os quais discutiremos a seguir. Esses 
benefícios, juntamente com atributos tecnológicos e 
sensoriais do produto, levam os peptídeos de colágeno 
Peptan® a ser um dos ingredientes de escolha preferencial 
no desenvolvimento de bebidas funcionais. 

OBTENÇÃO DE PEPTAN® 

O colágeno é uma importante proteína presente na pele, 
ossos, cartilagens, tendões e ligamentos, perfaz 25% do con-
teúdo proteico do nosso corpo e exerce importante papel 
estrutural nos organismos animais.   

Industrialmente, Peptan® é obtido da pele ou ossos de 
bovinos e suínos, além de pele de peixe, sendo colágeno tipo 
I, os quais passam por processo de hidrólise enzimática, 
obtendo-se os peptídeos de colágeno, ricos nos aminoácidos 
prolina, hidroxiprolina, glicina, entre outros. O consumo de 
peptídeos de colágeno está associado à manutenção e repo-
sição das perdas naturais de colágeno em nosso corpo que 
ocorrem durante o envelhecimento. 

Os peptídeos bioativos de colágeno Peptan® possuem exce-
lente solubilidade e não espessam, além de cor, odor e sabor 
neutros, tornando-os adequados e atrativos para aplicação em 
bebidas. Além disso, o produto contém mais de 90% proteínas. 

Desta forma, bebidas contendo peptídeos bioativos de 
colágeno Peptan® são uma excelente forma de consumir esta 
proteína que tanto contribui para a recuperação muscular, 
saúde dos ossos e articulações e beleza da pele. 
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BIODISPONIBILIDADE DE PEPTAN® 

Peptan® possui excelente absorção e alta biodisponi-
bilidade. Estudo publicado(2)  demonstrou a presença dos 
dipeptídeos PRO-HYP (prolina-hidroxiprolina) e HYP-GLY 
(hidroxiprolina-glicina) na corrente sanguínea de uma a 
duas horas após a ingestão do produto. Esses dipeptídeos 
são responsáveis   pelos benefícios de Peptan® descritos 
abaixo, pois participam da produção de colágeno endógeno. 

PESQUISAS COMPROVAM OS 
BENEFÍCIOS DE PEPTAN® 

Vários estudos científicos comprovam os benefícios dos 
peptídeos bioativos de colágeno Peptan® a nossa saúde. 

Na área da Nutrição Esportiva, principalmente na 
recuperação muscular, a suplementação com peptídeos 
de colágeno se mostrou positiva. Estudo clínico placebo- 
controlado, duplo-cego e randomizado, demonstrou que o 
consumo de 20g/dia de Peptan®, dividido em duas porções, 
ajudou a acelerar a recuperação após exercícios intensos, 
além de reduzir a dor após esses exercícios(3), permitindo 
que a prática seja contínua e aumentando a aderência ao 
plano, apoiando também outras categorias da Nutrição 
Esportiva como a Construção Muscular e Esportes de 
Resistência. A adição desta proteína unicamente ou em 
misturas com outras proteínas em bebidas para a nutrição 
esportiva mostra-se uma inovação interessante para dar 
suporte à recuperação muscular, beneficiando também os 
ossos e articulações. 

Na saúde óssea, temos que o colágeno é a principal pro-
teína dos ossos, perfazendo 90% de seu conteúdo orgânico. 
Há redução da produção de colágeno em nosso organismo 

a partir dos 25 anos de idade. A suplementação com essa 
proteína na dieta tem efeito positivo no metabolismo ósseo, 
mantendo a densidade mineral óssea e a força dos ossos(4)(5). 

Na saúde das articulações, estudo clínico placebo- 
controlado, duplo-cego e randomizado, realizado com 
mulheres com osteoartrite leve no joelho demonstrou 
que o consumo de peptídeos bioativos de colágeno tipo 
I, Peptan®, 8g/dia, reduziu as dores causadas pela osteo-
artrite e melhorou a flexibilidade e funcionalidade geral 
das articulações(6). Além disso, outro estudo realizado com 
animais induzidos à osteoartrite demonstrou que Peptan® 
protege a cartilagem, estimula as células das articulações 

a produzirem mais colágeno e também, reduz 
a inflamação causada pela osteoartrite(7). Adi-
cionalmente, estudo similar realizado com o 
consumo do Peptan® IIm, composto de matriz 
de colágeno hidrolisado do tipo II e sulfato 
de condroitina, extraído de cartilagem suína, 
demonstrou esses efeitos com uma dose de 
apenas 1g por dia(8).  

Na área da beleza da pele, estudos clí-
nicos placebo- controlados, duplo-cegos e 
randomizados(9) realizados pela Rousselot 
com o consumo de 10g/dia de peptídeos bio-
ativos de colágeno Peptan®, por três meses, 

apresentaram aumento da hidratação da pele, redução da 
fragmentação de colágeno e aumento da densidade das 
fibras de colágeno na derme. Outro estudo clínico duplo 
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cego, placebo controlado e randomizado(10), realizado com o 
consumo de 5g/dia de Peptan®, mostrou efeitos positivos na 
redução das rugas ao redor dos olhos e da boca e aumento 
da força dos cabelos. Concluindo, os peptídeos bioativos 
de colágeno Peptan® agem nas camadas profundas da pele, 
gerando benefícios visíveis à beleza.  

SOLUBILIDADE E QUALIDADE 
ORGANOLÉPTICA SUPERIOR DOS PEPTÍDEOS 
BIOATIVOS DE COLÁGENO PEPTAN® 

Graças a escolha das melhores matérias-primas e con-
trole total do processo, a Rousselot desenvolveu produtos 
diferenciados, com excelente transparência, cor, sabor, odor 
e solubilidade, sem espessar e permitindo altas doses. Sua 
excelente solubilidade, facilita a utilização industrial na in-
dústria de bebidas, bem como a utilização em produtos em 
pó, trazendo conveniência ao consumidor final. 

ESTABILIDADE E COMPATIBILIDADE DOS 
PEPTÍDEOS BIOATIVOS DE COLÁGENO 
PEPTAN® 

Além disso, sua estabilidade em ampla faixa de pH e 
aos tratamentos térmicos de pasteurização e esterilização, 
asseguram o desenvolvimento de bebidas em diversas tecno-
logias, tais como bebidas prontas para o consumo pasteu-
rizadas e esterilizadas e em pó para preparo instantâneo. 
Além disso, os peptídeos de colágeno são compatíveis com 
vários ingredientes, tais como vitaminas, minerais, outras 
proteínas, aromas e corantes. 

CADEIA DE PRODUÇÃO E SUPRIMENTOS DE 
PEPTAN® 

A Rousselot produz os peptídeos bioativos de colágeno 
Peptan® em suas plantas do Brasil e os distribui no país, na 
América Latina e para diversos países do mundo. 
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