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Cálcio bisglicinato 20%  
Mineral cálcio de alta biodisponibilidade 
 
CAS: 56960-17-9 
Peso molecular: 188,08 
Fórmula Molecular: C4H8N2CaO4 
Fator de correção: sim, conforme teor descrito no certificado de análise.   
Fator de equivalência: não é necessário. 
USO ORAL  
 

O Cálcio é essencial para a integridade funcional dos sistemas nervoso, muscular e esquelético. É um elemento 
indispensável ao organismo, participando da formação do tecido ósseo e da dentina durante o período de 
crescimento, além de intervir ativamente em outros processos de vital importância para o corpo humano. Ele 
intervem na função cardíaca normal, renal, respiração, coagulação sanguínea e 
na permeabilidade capilar da membrana celular. Ajuda a regular a liberação e armazenamento de 
neurotransmissores e hormônios; na captação e união de aminoácidos; na absorção de vitamina B12 e na secreção 
gástrica. O cálcio blisglicinato (quelato) é um composto formado pela união de um sal mineral (cálcio) e dois 
aminoácidos de glicina. Esta união permite uma maior absorção do cálcio, pois ele deixa de ser absorvido como um 
sal mineral e passa a ser absorvido como uma proteína, logo, fatores como grau de acidez do estômago e os níveis 
de vitamina D não interferem em sua absorção.  
 

Propriedades 
 Complemento nutricional na hipocalcemia  

 Prevenção de baixa densidade óssea 

 Raquitismo 

 Prevenção de cáries dentárias 

 Maturação óssea 

 Hipoparatireoidismo primário e secundário 

 Tetania, osteoporose, osteomalácia 

 Suplemento de cálcio na gestação e lactação 

 Prevenção de osteoporose pós-menopausa.  

 

Mecanismo de ação 
O Cálcio é primeiramente absorvido no intestino delgado sob forma ionizada, necessitando de mecanismos ativos 

para que esta absorção ocorra. O Cálcio blisglicinato apresenta-se sob a forma de Quelato, sendo assim, não é 

ionizado na luz intestinal, utilizando-se de mecanismos já existentes no próprio organismo para a absorção dos 

aminoácidos, atingindo um bioaproveitamento de 44%, duas vezes maior que a absorção dos sais comuns de 

melhor qualidade. A utilização de Cálcio na forma bisglicinato é justificada devido a diversos fatores, tais como: 

• Estabilidade para ultrapassar a barreira digestiva, sendo absorvido intacto; 

• Não reage com outros componentes da dieta; 

• Absorvido no jejuno, possui mais sítios de absorção que os sais que são absorvidos no duodeno; 

• Não estando na forma iônica, não compete com os outros metais; 

 A forma de quelato com aminoácidos é muito mais compatível com os sistemas de transporte celular que 

as outras; 

 São absorvidos como quelatos e assim, permanecem até que os metabólitos apropriados quebrem a 

ligação para o uso do metal; 

 Os aminoácidos resultantes do processo serão metabolizados como material nutricional comum. 

 

Posologia / Concentração usual  
Doses diárias recomendadas: 500 a 1500mg de cálcio elementar. 
Crianças e Adolescentes: 250 a 500 mg por dia. 
O cálcio blisglicinato deve ser administrado sempre junto às principais refeições para uma melhor absorção. 
 

Indicações e aplicações  
É indicado como complemento nutricional e terapêutico, podendo ser utilizado em situações, tais como: prevenção 
de baixa densidade óssea (nas crianças), hipocalcemia (em recém-nascidos e adolescentes), raquitismo, prevenção 
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de cáries dentárias, complemento nutricional para uma adequada maturação óssea, hipoparatireoidismo (primário 
e secundário), tetania, osteoporose, osteomalácia, suplemento de Cálcio na gestação e lactação, prevenção e 
tratamento da osteoporose pós-menopausa. 

 
Informações de Segurança  
Até o momento não se tem relatos de reações adversas.  
A ingestão acidental ou voluntária de grandes quantidades de Cálcio  bisglicinato pode, eventualmente, 
produzir sintomas gerais gastrointestinais e riscos de hipercalcemia. É recomendado o esvaziamento gástrico 
seguido de hiper-hidratação para diminuir a absorção e acelerar, posteriormente, a eliminação do excesso de cálcio 
absorvido. 
O Cálcio blisglinato é bem tolerado por pacientes idosos. Esta faixa etária é bastante beneficiada com este produto, 
devido à grande incidência de osteoporose neste período de vida. 

 
Interações medicamentosas  
Medicamentos a base de Glicocorticóide, usados por exemplo no tratamento da asma, diminuem a absorção de 
cálcio. 
Em pacientes que estão sendo medicados com bloqueadores dos canais de Cálcio deve ter seu uso feito 
criteriosamente pelo médico, pois, pode haver interferência com a eficácia desta classe terapêutica. 
 

Recomendações farmacotécnicas  
Informações não encontradas nas literaturas consultadas.  
 

Informações de armazenamento 
Verificar a informação no rótulo do produto.  
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