
 

 

        
 

      POTASSIO BISGLICINATO 20% 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

     Descrição 

Potássio Bisglicinato 20% é uma suplementação de potássio. Desempenha função na 

prevenção e tratamento da hipertensão e de derrames, e atua também na melhora do 

desempenho físico. 

Quando associado com sódio, regula o equilíbrio de água no organismo e normaliza o 

ritmo cardíaco, e ajuda na pressão sanguínea. 

 

 

Prevenção E Tratamento Da Hipertensão E 
Melhora No Desempenho De Atletas 

 

 



 

 

 

     Propriedades 

O potássio é o cátion predominante no interior da célula. O conteúdo intracelular de 

sódio é relativamente baixo. No líquido intracelular predomina o sódio, e o conteúdo de 

potássio é baixo. 

Uma enzima ligada à membrana, adenosina trifosfatase sódio-potássio dependente, 

transporta de forma ativa sódio ao exterior e potássio para o inferior das células para manter 

os gradientes de concentração. Eles são necessários para a condução dos impulsos nervosos 

em tecidos especiais, como o coração, cérebro e o músculo esquelético, e para a manutenção 

da função renal normal e do equilíbrio ácido-base.  

São necessárias altas concentrações intracelulares de potássio para numerosos 

processos metabólicos celulares.  

Eliminam-se por via renal 90% da dose. 

 
 

     Indicações 

 • O Potássio é útil na prevenção e tratamento da hipertensão, protege contra a morte 

provocada por derrames, melhora o desempenho dos atletas (a deficiência de potássio 

provoca fraqueza, fadiga), benéfico na prevenção e tratamento do câncer.  

Indicado para pacientes que fazem uso de diuréticos ou que transpiram em excesso.  

 terapia ortomolecular;  

 prevenção e tratamento da hipertensão;  

 indicado para atletas (a deficiência de 

potássio provoca fraqueza, fadiga);  

 usado na prevenção do câncer;  

 indicado para pacientes que transpiram 

muito e que fazem uso de diuréticos. 



 

 

     Contraindicações 

Hipersensibilidade ao produto. 

 

 

     Interações Medicamentosas 

O potássio interagindo com captopril, enalapril, espironolactona ou indometacina 

ocasiona hipercalemia. 

 

 

     Reações Adversas 

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

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

Raramente podem ocorrer, a não ser em pacientes com falência renal. Os pacientes 

com problemas renais têm dificuldade para excretar o potássio e, nesses casos o potássio 

pode se acumular em altos níveis, níveis que podem ser fatais. 

 
 

     Concentração Recomendada 

Uso oral: 100 a 500mg diários, na forma de potássio elementar. 

É necessário aplica fator de correção sobre o teor de Potássio expresso no laudo. 

Para o cálculo de correção de minerais quelatos deve-se levar em consideração a 

prescrição médica. Se o solicitado for apenas o mineral puro, o que chamamos de teor 

elementar, deve-se aplicar o fator. Se o prescrito for quelato, não é necessário. 

Melhor se administrado com uma suplementação bem balanceada de vitaminas e 

minerais.  



 

 

Obs.: as doses mencionadas são de referência, não constituem indicação, pois cada 

caso deverá ser analisado individualmente. deve-se levar em conta a clínica, faixa etária, dieta 

alimentar, etc. Recomenda-se sempre o acompanhamento médico. 

 
 

     Referências Bibliográficas 

  Informações do Fabricante. 

http://www.healthy.net/library/books/haas/minerals/k.htm. 


