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     Descrição 

O Piruvato de Cálcio é uma substância natural resultante do processo digestivo do 

açúcar e do amido no organismo.  

É um elemento crucial no metabolismo do Ciclo de Krebs (ou Ciclo do Ácido Cítrico), 

que converte glicogênio em energia. A glicose (molécula com 6 carbonos) se transforma em 

duas moléculas de ácido pirúvico (3 carbonos) que, por sua vez, se transformam em energia. 

 

 

     Propriedades 

Após 25 anos de extensa pesquisa no campo do emagrecimento, o Piruvato é 

apontado como suplemento dietético com efeitos marcantes sobre a queima de gordura. 

Acredita-se que Piruvato emagreça por incrementar o metabolismo basal do usuário e 

Suplemento dietético que age na queima de gordura 

 
 



 

 

estimular o consumo exacerbado de compostos gordos - quanto mais energia é produzida, 

menos gordura o organismo estoca.  

Além de incrementar a energia orgânica, Piruvato de Cálcio ainda é capaz de estimular 

o transporte de glicose e proteína para dentro das células musculares e tonificar os músculos 

do usuário, melhorando seu desempenho físico. Por isso, ele também é indicado para 

desportistas que desejam melhorar sua performance durante sessões de exercícios intensos. 

Dados publicados e não publicados nos Estados Unidos revelaram que as doses ótimas 

de Piruvato não giram em torno de 100g, mas sim em torno de 5g por dia. As respostas 

adquiridas com 10 a 15g ou mais são iguais àquelas apresentadas com 5g de Piruvato. 

Piruvato de Cálcio é derivado do ácido pirúvico, um composto quimicamente instável 

que provoca efeitos colaterais (como desconforto gastrointestinal e náusea) quando ingerido 

em substituição ao seu sal. No entanto, quando combinado com os íons sódio, potássio, 

magnésio ou cálcio, Piruvato é estabilizado. Cálcio é o melhor agente estabilizante uma vez 

que ele atrai menor quantidade de água. 

 
 
  

   Estudos 
 

Embora estudos animais tenham demonstrado que este ativo aumenta a taxa do 

metabolismo de repouso e o consumo de gordura, avaliações em humanos ainda não 

comprovaram incremento na taxa metabólica basal. 

O pesquisador Ronald T. Stanko, M.D., do Centro Médico da Universidade de 

Pittsburgh, avaliou os efeitos do Piruvato em diversos estudos. O mais recente deles foi 

conduzido em mulheres obesas submetidas a uma dieta de 1000 calorias por dia e 

consumindo igual quantidade de carboidratos.  

As mulheres que tomaram 30g de Piruvato ao dia durante 3 semanas perderam 37% 

a mais de peso e 48% a mais de gordura quando comparadas com o grupo placebo. Aquelas 

recebendo Piruvato ganharam 55% menos peso após retomar a dieta normal em relação 

àqueles que não tomaram a substância.  



 

 

Isto prova que indivíduos obesos podem se beneficiar dos efeitos do Piruvato de Cálcio 

administrado como suplemento dietético enquanto se adapta a um novo hábito alimentar. 

Os benefícios do Piruvato de Cálcio em atletas também foram avaliados em associação 

com uma outra molécula de 3 carbonos (DHA) pelo Dr. Stanko.  

Dois estudos de resistência muscular foram realizados em humanos durante sete dias. 

As doses diárias adotadas consistiam numa mistura de 100g de Piruvato de Cálcio e DHA (25g 

de Piruvato e 75g de DHA) e 100g de carboidrato (placebo). Os grupos foram testados quanto 

à sua resistência muscular e tiveram suas dietas trocadas ao final do período, tendo sido 

novamente testados quanto à resistência em sete dias.  

A ingestão da mistura incrementou significativamente a força muscular nos braços e 

nas pernas em 20%. Mais especificamente, a mistura de Piruvato e DHA aumentou o tempo 

necessário para exaurir os músculos dos braços em 23 minutos e das pernas em 13 minutos, 

aproximadamente.  

No mundo do atletismo 20% de aumento na resistência é altamente significativo, o 

que coloca o Piruvato na lista de opções eficazes para aumentar o tônus muscular.  

 

 

     Indicações 

Piruvato de Cálcio é um suplemento dietético indicado para o emagrecimento, e 

também é indicado para desportistas que desejam melhorar sua performance durante 

sessões de exercícios intensos. 

O Piruvato age melhor quando acompanhado por exercícios físicos – 30 minutos por 

dia, 3 a 4 dias por semanas produzem bons resultados. A maioria das pessoas notam 

incremento em seus níveis de energia aproximadamente 10 dias após o início do tratamento. 

Suplementos dietéticos contendo Piruvato de Cálcio são vendidos no mercado 

internacional frequentemente associado à Faseolamina. Piruvato também pode ser associado 

à L-Carnitina, Chitosan, Picolinato de Cromo, Vitaminas C, Vitamina B6, L-metionina, L-

glutamina, Vanádio, Inositol, Bitartarato de colina, proteína e extratos de Garcinia cambogia, 



 

 

Aloe Vera, Uva ursi e Cayenne pepper. Outras associações podem ser feitas com 

Norandrostenedione, Norandrostenediol, Androstenedione, Androstenediol e 

Androstenediol para quem deseja hipertrofia muscular. 

Antes de administrar Piruvato, certos autores sugerem a ingestão prévia de L-carnitina 

para assegurar a função das mitocôndrias na queima de gordura. 

Considerando que 5-HTP é precursor da serotonina, associá-lo com Piruvato pode ser 

interessante, uma vez que 5-HTP desencadeia sensação de saciedade durante as refeições.  

O Piruvato pode estimular o aumento de apetite porque incrementa a queima de 

energia no organismo. Guaraná suprime eficientemente o apetite, vindo a ser uma opção boa 

para contornar esse efeito do Piruvato.  

Ingredientes compatíveis adicionais são: gelatina, celulose, croscarmellose sódica, 

sílica, maltodextrina, hidróxido de magnésio, estearato de magnésio, ácido esteárico, 

hidroxipropilmetilcelulose, hidroxipropilcelulose, polietileneglicol 3350 e polissorbate 80. 

 

 

     Reações Adversas 

Doses 10 vezes maior do que o recomendado podem causar problemas gástricos e 

gases. 

 

 

     Precauções 

Mulheres grávidas ou lactantes devem consultar seu médico antes de usar o produto 

referido. 

 
 
 
 
 
 



 

 

     Concentração Recomendada 

Recomenda-se saturar o corpo com 6g de Piruvato de Cálcio por dia durante os 

primeiros 10 dias de tratamento. Daí por diante a quantidade variará segundo o peso 

corporal. 

As doses diárias podem ser de 750mg a 2g de Piruvato de Cálcio divididas entre 1 a 8 

tomadas ao longo do dia.  

Piruvato de Cálcio pode ser ingerido com água ou suco durante as refeições ou 

conforme indicação médica. 

Estas quantidades são sugeridas para adultos e crianças de 12 anos ou mais. Não 

exceder as doses indicadas. 

O regime de emagrecimento a base de Piruvato de Cálcio deve ser associado a uma 

redução moderada na ingestão de calorias (10 a 15%) e as doses escolhidas devem ser 

menores do que aquelas recomendadas nos estudos do Dr. Stanko. Embora sejam necessários 

mais estudos para determinar a exata quantidade a ser ingerida, consumir 30g de Piruvato 

por dia pode ser exagerado, pois pode provocar desconforto estomacal. Contudo, em doses 

moderadas, Piruvato é seguro e efetivo.  

De acordo com Bill Philips (autor de Muscle Media), uma boa sugestão é 1g do 

suplemento por cada 4,53kg de peso corporal. 
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