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     Descrição 

Pantotenato de Cálcio é a principal forma suplementar do ácido pantotênico, feito 

sinteticamente. O ácido pantotênico é um membro da família da Vitamina B, sendo um 

nutriente essencial para a nutrição humana. Está envolvi do em muitas reações biológicas, 

entre elas: produção de energia, catabolismo de ácidos graxos e aminoácidos, síntese de 

ácidos graxos, fosfolipídios, esfingolipídios (lipídeos conjugados entre as células nervosas), 

colesterol e hormônios esteroides, além da síntese de heme (molécula ferruginosa que é 

parte essencial da hemoglobina – proteína existente nas hemácias) e do neurotransmissor 

acetilcolina.  

 

Vitamina B5 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ácido pantotênico 

 

Fontes ricas dessa vitamina incluem carne de órgãos (fígado, rim), gema de ovo, 

abacate, castanha de caju e amendoim, arroz integral, soja, lentilha, brócolis e leite, porém, 

as fontes mais ricas são os ovários de bacalhau e atum. 

O ácido pantotênico é sintetizado pela microflora intestinal e isso contribui para 

manter os seus níveis de que o corpo necessita, por isso a deficiência do ácido pantotênico 

em humanos é rara, ocorrendo somente em casos de severa má nutrição. A deficiência dessa 

vitamina no organismo pode provocar dor de cabeça, fadiga, insônia, distúrbios intestinais, 

parestesia das mãos e pés e prejudica a produção de anticorpos. A maioria desses problemas 

podem ser resolvidos com a utilização do Pantotenato de Cálcio, que é a forma suplementar 

do ácido pantotênico. 

 

 

     Propriedades 

O ácido pantotênico possui ação antioxidante e radioprotetora. Além disso, pode ter 

atividade anti-inflamatória e anti-viral, e ajudar na cicatrização de feridas e na artrite 

reumatoide. 

No organismo, age promovendo a proteção das células contra a peroxidação de 

lipídeos. Seu efeito antioxidante ocorre devido a sua estimulação para o aumento dos níveis 

celulares de coenzima A (CoA). A CoA facilita a remoção de peróxidos lipídicos pelo aumento 

da mobilização dos ácidos graxos, e promove o reparo das membranas pela ativação da 

síntese de fosfolipídios. Além disso, o ácido pantotênico também promove o aumento dos 



 

 

níveis de glutationa reduzida das células, que desempenham um grande papel no efeito 

protetor contra danos peroxidativos das membranas celulares. 

Há evidências de que o ácido pantotênico pode 

ajudar no tratamento de casos com artrite reumatoide. 

Granulócitos ativados desempenham um papel na resposta 

inflam atória através da produção de espécies oxigenadas 

reativas. O ácido pantotênico inibe a liberação de 

mieloperoxidase pelos granulócitos, inibindo também a 

produção de espécies oxigenadas reativas pelas células. 

Esse efeito pode ser responsável pela sua ação na artrite 

reumatoide.  

Além disso, o ácido pantotênico possui efeito 

sobre a cicatrização de feridas, aumentando a 

quantidade de células que migram para a área da ferida, 

bem como a velocidade média dessa migração. Essa 

atividade cicatrizante ocorre devido a sua atividade anti-

inflamatória. Assim, pode ser usado topicamente no 

tratamento de pequenas desordens de pele e para 

promover a cicatrização de feridas. Pode também 

aumentar a hidratação do estrato córneo, reduzindo a 

perda de água transepidermal. 

 
  

   Estudos 
 

Décadas atrás, estudos feitos em ratos jovens mostraram que o ácido pantotênico 

pode melhorar algumas desordens dos ossos e das cartilagens. Anos depois, em 1963, notou-

se que os níveis de ácido pantotênico reduz-se significantemente em pessoas com artrite 

reumatoide. Um ensaio clínico testou injetar 50mg diárias de Pantotenato de Cálcio. Os níveis 



 

 

subiram ao normal, e houve significativo alívio dos sintomas em muitos dos pacientes 

testados. Quando o pantotenato foi afastado, os sintomas reapareceram. 

Em 1980, um estudo duplo-cego controlado com placebo seguiu o estudo anterior. 

Pacientes com várias formas de artrite receberam oralmente Pantotenato de Cálcio ou 

placebo, com as seguintes dosagens: um comprimido (500mg) por dia durante dois dias, 

depois um comprimido duas vezes ao dia por três dias, e depois três vezes ao dia por quatro 

dias e, por fim, um comprimido quatro vezes ao dia um dia depois. O Pantotenato de Cálcio 

não foi melhor do que o placebo no tratamento de todas as formas de artrite – exceto na 

artrite reumatoide. No subgrupo de pacientes com artrite reumatoide, houveram resultados 

significativos. Os pesquisadores notaram que os efeitos altamente significativos foram 

registrados na redução da duração da rigidez matinal, no grau de incapacidade e na 

intensidade da dor, enquanto que o placebo não produziu efeitos sobre estes sintomas.  

Alguns estudos mostram que o ácido pantotênico não promove grandes melhorias 

usado oralmente. Quando usado topicamente, na forma de pantotenol, parecem 

desempenhar alguma melhoria em casos de doenças de pele menores. 

 Um estudo foi feito com atletas corredores de longa distância experientes que 

receberam 2g de ácido pantotênico por dia durante 14 dias, e mostrou que a performance 

desses atletas foi significantemente melhor do que a de corredores de longa distância 

igualmente bem trainados que receberam placebo. Porém, em outro estudo, utilizando 1g 

por dia durante duas semanas, não houve o aumento da performance de corredores de longa 

distância comparando-se àqueles que receberam placebo. 

Outro estudo, feito em camundongo, mostrou que a administração de ácido 

pantotênico aumenta o metabolismo energético do músculo esquelético no modelo murino 

de distrofia muscular de Duchenne. Devido a doença, notou-se nos camundongos uma 

redução do metabolismo energético em fibras musculares esqueléticas de contração rápida 

e lenta. Isso ocorre devido a uma diminuição da utilização oxidativa de glicose e ácidos graxos 

livres. Especula-se que a ineficiência  no transporte da coenzima A na mitocôndria pode 



 

 

contribuir para a redução do metabolismo energético. Com a administração do ácido 

pantotênico nos camundongos, aumentou-se a síntese da coenzima A do citoplasma, e 

aumentou também a resposta termogênica à glicose, mais nos músculos dos camundongos 

do que em músculos controlados. Estudos humanos também garantiram.   

 

 

     Indicações 

 • Pode ser utilizado no tratamento de casos com artrite reumatoide, e também na 

melhora do desempenho em exercícios físicos. Topicamente, ajuda na cicatrização de feridas 

e trata pequenas doenças de pele. Há ainda evidências preliminares de que o Pantotenato de 

Cálcio possa ajudar no tratamento de pessoas com hepatite A e de distrofia muscular de 

Duchenne.  

 
  

     Contraindicações 

O Pantotenato de Cálcio é contraindicado aos que são hipersensíveis a qualquer 

componente de um produto contendo ácido pantotênico.  

 

 

     Interações Medicamentosas 

Altas doses de ácido pantotênico podem inibir a absorção da biotina produzida pela 

microflora no intestino grosso. Ácido pantotênico e biotina parecem usar o mesmo 

transportador de captação. 

 

 

 

 



 

 

     Precauções 

Mulheres grávidas e que amamentam devem evitar doses de ácido pantotênico 

maiores do que 10mg por dia, a não ser que uma maior dose seja prescrita pelo médico. 

 Seu uso deve ser supervisionado pelo médico.  

 
 

     Concentração Recomendada 

 

 Ingestão Diária Recomendada: 

Lactantes de 0 – 6 meses 1,7 mg/dia 

Lactentes de 7 – 12 meses 1,8 mg/dia 

Crianças de 1 – 3 anos 2 mg/dia 

Crianças de 4 – 8 anos 3 mg/dia 

Garotos e garotas de 9 – 13 anos 4 mg/dia 

Garotos e garotas de 14 – 18 

anos 

5 mg/dia 

Adultos 5 mg/dia 

Gestantes 6 mg/dia 

Lactantes 7 mg/dia 
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