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     Introdução 

 Os minerais aminoácidos quelatos são, por definição, formados quando duas ou mais 

porções separadas e únicas de uma molécula de aminoácido forma uma ligação coordenada 

covalente e iônica com um íon metálico formando uma estrutura anelar. A estrutura do 

quelato foi descoberta por Werner em 1893. O termo quelato foi desenvolvido por Morgan e 

Drew em 1920 originando-se do grego chel ou garra pela forma similar entre o metal e a dupla 

ligação do aminoácido. 

O grande problema com que os pesquisadores se depararam foi à baixa absorção de 

alguns minerais na forma de sais, determinada entre outras coisas pelos inúmeros fatores 
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que não os tornam aproveitáveis para o organismo. O aumento da dosagem para compensar 

sua baixa absorção determina também o aparecimento de sintomas ou efeitos colaterais 

indesejáveis. Nesse sentido foram feitos esforços para a elaboração de complementos 

minerais que suprissem estas deficiências e que tivessem as seguintes características: 

 Que superassem os baixos índices de absorção dos sais minerais comuns; 

 Que fossem bem tolerados pelo organismo, não gerando efeitos colaterais; 

 Que fossem seguros, não gerando outras formas de desconforto. 

Como resultado, foi desenvolvido o processo de quelação dos minerais onde promove 

maior absorção, assimilação e baixa toxicidade no organismo. Pesquisas científicas têm 

demonstrado que desequilíbrios e deficiências em nutrição mineral podem afetar o sistema 

imunológico, produção energética, sistemas hormonais, produção de vitaminas, produção 

sanguínea, sistema enzimático e reprodução. 

  

 

     Propriedades 

 O Magnésio é necessário para o metabolismo do 

Cálcio, da Vitamina C, Fósforo, Sódio e Potássio; é 

indispensável para o funcionamento adequado dos nervos e 

dos músculos; importante para converter o açúcar do 

sangue em energia; combate a tensão nervosa e a 

depressão; promove a saúde do sistema cardiovascular; 

alivia a digestão. Combinado com o Cálcio, o Magnésio funciona como tranquilizante natural 

e regula a permeabilidade das membranas. 

 
  

   Estudos 
Plasma e magnésio na dieta e o risco de morte súbita em mulheres 

O magnésio tem propriedades antiarrítmicas em modelos celular e experimental, no 

entanto, sua relação com a morte súbita cardíaca risco não é clara. 



 

 

O estudo prospectivo examinou a associação entre de magnésio, tal como medido na 

dieta e no plasma, e o risco de morte súbita cardíaca. 

A associação para a ingestão de magnésio foi analisada prospectivamente em 88.375 

mulheres que estavam livres da doença em 1980. Informações sobre o consumo de magnésio, 

outros nutrientes, e fatores de estilo de vida. 

Foi atualizado a cada 2 a 4 anos por meio de questionários e 505 casos de morte súbita 

ou arritmias foram documentadas em mais de 26 anos de seguimento. 

Para magnésio plasma, foi realizada uma análise de caso-controle, incluindo 99 casos 

de morte súbita cardíaca e 291 controles, pareados por idade, etnia, tabagismo e presença 

de doença cardiovascular. 

Resultados: Após o ajuste para fatores de confusão e potencial multivariável 

intermediários, o risco relativo de morte súbita cardíaca foi significativamente menor em 

mulheres no quartil mais elevado em comparação com aqueles no menor quartil de magnésio 

na dieta (risco relativo : 0,63 , IC 95%: 0,44, 0,91) e plasma ( risco relativo : 0,23 , IC 95%: 0,09, 

0,60). A relação inversa linear com morte súbita cardíaca foi mais forte para magnésio plasma 

( P = 0,003 ) , em que cada 0,25-mg/dL ( 1 DP ) incremento no plasma de magnésio foi 

associada com uma IC de 41% ( 95 % : 15% , 58%) menor risco de morte súbita cardíaca. 

Conclusões: Nesta prospectiva de mulheres, concentrações superiores no plasma e 

ingestão de magnésio na dieta foram associadas com menores riscos de morte súbita 

cardíaca. Se a associação observada é causal, intervenções direcionadas para o aumento 

poder dietético ou de magnésio no plasma diminui o risco de morte súbita cardíaca. 

Referência: Chiuve E.S., Korngold C.E., Januzzi Jr L.J., Gantzer L.M., Albert M.C.. Plasma and 

dietary magnesium and risk of sudden cardiac death in women. Am J Clin Nutr.; 93:253–60, 

2011. 

 

 

 

 



 

 

     Indicações 

 • O magnésio é utilizado nas formulações gerais, como relaxante, na prevenção e 

tratamento das doenças cardíacas, no combate à fadiga neuromuscular, no stress, no 

tratamento da síndrome pré-menstrual (associado à vitamina B6), combate a tensão nervosa 

e a depressão, ajuda a evitar a formação de pedras nos rins e na vesícula, alivia a digestão. 

Combinado com o cálcio, o magnésio funciona como tranquilizante natural e atua na 

manutenção da saúde cardiovascular. Normalmente o Magnésio está associado ao Cálcio na 

proporção 2:1. 

Dentre os grupos vulneráveis à deficiência de magnésio estão: idosos, pessoas em 

dietas de baixas calorias, diabéticos, pessoas que fazem uso de digitálicos e diuréticos, 

consumidores de álcool, gestantes e pessoas que praticam exercícios regulares e pesados. A 

suplementação de magnésio parece desempenhar um papel na medicina preventiva. 

Os suplementos de Magnésio não devem ser tomados após as refeições, pois este 

mineral neutraliza a acidez natural do estômago necessária à boa digestão. 

 
  

     Contraindicações 

Hipersensibilidade ao produto. Não deve ser administrado em crianças menores de 6 

anos, devido ao risco de hipermagnesemia. 

 

 

     Interações Medicamentosas 

O magnésio interagindo com tetraciclina, ranitidina, cimetidina, dexametasona ou 

prednisona, diminui a absorção desses fármacos.  

Quando se fizer necessária a administração de qualquer um desses fármacos acima 

conjuntamente com o magnésio, recomenda-se administrar respeitando intervalo de 2 ou 3 

horas entre um e outro. 

 



 

 

     Reações Adversas 

Pelo fato do magnésio estar ligado a aminoácidos determina, ao contrário dos sais 

minerais, que o índice de efeitos adversos seja próximo à zero em doses terapêuticas. 

Raramente pode ocorrer: enrubescimento, sudorese ou hipotensão. 

 
 

     Concentração Recomendada 

De 50 a 500 mg diários, na forma de Magnésio elementar. É necessário aplicar fator 

de correção.  

 Melhor se administrado com uma suplementação bem balanceada de vitaminas e 

minerais. O magnésio é importante interagindo com o cálcio, fósforo, vitamina B6 e D. 
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