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B2Cool® (Bioibérica/Espanha) 

Colágeno não desnaturado para o cuidado das articulações 

 

Nome científico: Native Type II Collagen Avian 

 

As articulações são classificadas como uniões funcionais entre os diferentes ossos do 

nosso corpo, tendo como principal função permitir a movimentação do esqueleto. São 

compostas primariamente de colágeno tipo II, responsável por proteger os ossos 

contra os impactos e atritos decorrentes dos movimentos e garantir a saúde dos 

ossos e articulações.  

A artrite é uma doença progressiva caracterizada por desordens de articulação que 

envolve principalmente a inflamação e erosão da cartilagem em uma ou mais 

articulações do nosso corpo resultando em dor e perda de mobilidade. São conhecidas 

mais de 100 tipos de artrites, sendo as mais prevalentes a artrite reumatoide e a 

osteoartrose. 

A osteoartrose atinge cerca de 5% a 10% da população sendo mais frequente em 

adultos. Esta patologia ocorre principalmente devido a interação entre diversos 

fatores como predisposição genética, gênero e idade, concomitantemente a fatores 

biomecânicos que gerem lesões, sobrecarga (exercícios e obesidade) e instabilidade. 

Esta doença é caracterizada pelo desequilíbrio entre síntese e degradação do 

colágeno que ao desgaste da cartilagem articular e como consequência perda de 

massa óssea devido ao atrito, que por sua vez da início a um processo inflamatório 

promovendo edema, dor e rigidez.  

Já a artrite reumatoide trata-se de uma doença autoimune em que uma resposta 

imune contra o colágeno tipo II presente na cartilagem articular é desencadeada 

levando a inflamação cônica da articulação. Esta doença é caracterizada 

principalmente por dor, inchaço e rigidez nas articulações resultando na mobilidade 

limitada, na dificuldade de realizar movimentos simples e, consequentemente, numa 

qualidade de vida reduzida. 

As principais formas de tratamentos para estas doenças atualmente, são a utilização 

de analgésicos orais, anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) e opióides para o 

alívio da dor juntamente com condroprotetores como glicosaminas e condroitinas 

para a proteção contra o metabolismo da cartilagem. Contudo, o uso crônico destes 

medicamentos pode trazer grandes prejuízos e efeitos colaterais para o paciente.  



 

 

 

   

 
Alterações causadas nas articulações pela artrite 

 

Estudos demonstraram que a suplementação com colágeno tipo II pode ser utilizada 

no tratamento da artrite de duas formas diferentes. A primeira seria na sua forma 

hidrolisada em que peptídeos de colágeno são administrados via oral e absorvidos, 

servindo de substrato para a cartilagem. Além de atuar no metabolismo dos ossos, 

sendo necessária a administração de altas doses. Por outro lado, o colágeno não 

desnaturado, ou o colágeno nativo, não é absorvido no organismo, atuando na 

ativação da tolerância oral e desempenha papel importante nos processos 

inflamatórios e imunológicos que resultam principalmente na dor articular. 

 

 

 
 

B2Cool®, obtido da cartilagem do frango por um processo patenteado pela Bioibérica, 

é o colágeno não desnaturado tipo II, também conhecido como colágeno nativo, pois 

não sofre alterações na sua estrutura.  

Devido a sua apresentação na forma nativa, o colágeno tipo II – não desnaturado age 

através de um mecanismo imunomediado denominado tolerância oral, modulando a 

resposta imune contra o colágeno tipo II endógeno, levando a redução da inflamação 

e da degradação de colágenos nas articulações. 

 

 

 

 



 

 

 

   

 
 

A tolerância oral foi tipicamente definida como a supressão específica de respostas 

imunitárias celulares e/ou humorais a um antígeno por administração prévia do 

mesmo pela via oral. Exatamente através deste mecanismo age a suplementação de 

baixas doses de B2Cool® que promove a indução de células T regulatórias (Tregs) 

presentes no tecido linfático associado ao intestino (GALT) em resposta ao consumo 

de colágeno não desnaturado tipo II. 

Este mecanismo regulatório e protetor contra a resposta imune inflamatória aos 

próprios antígenos pode ocorrer de três diferentes formas: Através da supressão de 

células T específicas, quando o antígeno é administrado em pequenas doses, anergia 

e delação lonal, quando o antígeno é administrado em altas doses. 

Acredita-se que o B2Cool® atua suprimindo células T efetoras específicas através da 

indução de células T regulatórias, as quais atuam inibindo as inúmeras atividades 

imunológicas através da produção de citocinas anti-inflamatórias (IL-4, IL-10 e TGF-

β), e modulação das citocinas pró-inflamatórias (IL-2 e IL-17), resultando na redução 

da inflamação e dor articular.  

No lúmen intestinal o colágeno tipo II não desnaturado é reconhecido pelas células do 

GALT e apresentado às células dendríticas (células apresentadoras de antígenos), as 

quais irão ativar as células T regulatórias (Tregs) da periferia. Como dito 

anteriormente, as células Treg irão então secretar citocinas anti-inflamatórias como 

IL-4, IL-10 e TGF-β, inibindo a ativação de células efetoras Th1, principais 

responsáveis pela indução da resposta inflamatória. 

Dentre as citocinas anti-inflamatórias produzidas pelas Tregs, a IL-10 também tem 

uma propriedade imunoregulatória importante na prevenção e redução dos danos 

ocasionados em articulações, pois é capaz de impedir a cascata inflamatória 

provocada por TNF-α e IL-1β, relacionadas na patogenia da osteoartrite e artrite 

reumatoide. A inibição destas citocinas pró-inflamatórias promovem modulação na 

degradação de colágeno tipo II, na expressão de MMPs e na apoptose do condrócito. 

Outra ação das Tregs seria a indução da supressão das células T efetoras, bloqueando 

a ativação e a função de linfócitos T, sendo importantes no controle da resposta 

imunológica a antígenos específicos para colágeno tipo II, favorecendo a redução da 

degradação de colágeno na articulação. 



 

 

 

   

 
Imagem 2. Mecanismo de modulação das respostas imunes e inflamatórias por tolerância oral 

com colágeno tipo II não desnaturado. 

 

 

 
 

Melhora da dor articular associado a terapia medicamentosa com analgésico 

  

Estudo randomizado e controlado realizado com 39 voluntários entre 45 a 70 anos, 

com osteoartrite. Foi avaliado o efeito de B2Cool® (AC + B2Cool®) na redução dos 

sintomas durante uma caminhada de 20 minutos comparada com o efeito de 

paracetamol (AC). Os voluntários foram suplementados com 40mg de B2Cool® em 

relação a 1,5g de paracetamol. 

 A análise da melhora dos fatores relacionados a osteoartrite foi realizada durante 3 

meses, através da escala VAS (escala visual analógica de dor) e WOMAC (dor, rigidez 

e função física). 

 

         
 

Resultado: B2Cool® associado ao paracetamol promove melhora de até 50% na 

dor, mobilidade e qualidade de vida durante a atividade física em pacientes com 

osteoartrite em comparação com o analgésico paracetamol.   



 

 

 

   

Ação do B2Cool® na melhora da dor e desgaste articular 

 

Estudo realizado em ratos após a indução da osteoartrite unilateral através da 

aplicação de monoiodoacetato (MIA) na articulação do joelho para avaliar o efeito de 

B2Cool® e Glucosamina na melhora dos sintomas e redução do desgaste articular 

durante 14 dias. Foram observados os seguintes parâmetros: a melhora da dor 

articular e a redução do processo inflamatório. 

 

Melhora da dor articular 

Avaliação do efeito de B2Cool® na articulação em relação à Glucosamina e placebo 

através do aumento constante da pressão mecânica realizada sobre a pata do rato 

expressando o limiar de sensibilidade da pressão mínima necessária para reflexo de 

retração imediato da pata. 

 

 
 

Resultado: Os animais suplementados com B2Cool® conseguiram suportar um peso 

maior sobre a pata com osteoartrite induzida por MIA, demonstrando o efeito 

analgésico melhor após 14 dias em relação à Glucosamina e ao placebo. 

 

Redução do processo inflamatório 

Avaliação da redução da citocina pró-inflamatória IL-1β através da suplementação de 

B2Cool® em relação à Glucosamina e placebo. 

 

 



 

 

 

   

 

Resultado: B2Cool® demonstra efeito na redução de IL-1β em relação à 

Glucosamina e placebo concluindo efeito na redução da inflamação e consequente 

melhora no desgaste articular. 

 

Redução dos marcadores de redução de colágeno tipo II 

Estudo realizado em ratos com osteoartrite unilateral induzida por injeção de MIA na 

articulação do joelho. Os ratos receberam suplementação de B2Cool® 40mg ou 

placebo durante 14 dias 

Através do método de ELISA por anticorpo específico, foi analisada a quantidade de 

teleopeptídeo-C de colágeno tipo II (CTX-II) na urina e no plasma após 14 dias. CTX-

II é um peptídeo gerado através da ação da metaloproteínases (MMPs) sobre o 

colágeno tipo II e é considerado um biomarcador da degradação da cartilagem.  

 

 
 

 
 

Resultado: Análises bioquímicas de fluidos biológicos demonstraram que a indução 

por MIA de osteoartrite promove aumento em 4 vezes e 2,5 vezes dos níveis CTX-II 

no plasma e na urina, respectivamente. Este marcador é reduzido em até 75% nos 

ratos tratados com B2Cool®.  

 

 



 

 

 

   

 

 
 

- Redução do processo inflamatório, inibição de IL-1β e TNFα. 

- Modulação da resposta imunológica contra o colágeno tipo II 

- Melhora da qualidade de vida  

- Promove conforto, mobilidade e flexibilidade às articulações 

 

 

 
 

Indicado para prevenção e redução dos danos ocasionados em articulações em 

pacientes com osteoartrite, artrite reumatoide ou qualquer outro tipo de degeneração 

articular. 

 

 

 
 

40mg/dia 

 

 

 
 

Aspecto: Pó 

Coloração: Pó bege à branco 

Odor: Inodoro 

 

 

 
 

Certificação Halal 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 
 

Cuidados com a saúde articular 

B2Cool®     40 mg 

  Administrar 1 dose ao dia 

 

Melhora na dor Articular 

B2Cool®     40 mg 

Paracetamol    1,5g 

Administrar 1 dose ao dia. 

 

Redução dos danos e da progressão da osteoartrite 

B2Cool®     20 mg 

Condroitina sulfato   1 g 

Glicosamina    1 g 

Administrar 1 dose ao dia. 
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