
 

 

        
 

VANÁDIO BISGLICINATO 0,2%  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Introdução 

 O vanádio que leva o nome de uma deusa da beleza, Vanadis, devido às vivas cores de 

seus derivados, foi descoberto em 1830 por Sefstram, na Suécia. 

A concentração na crosta terrestre é de cerca de 150 mg/kg. Ele é encontrado nas 

águas de fonte e na água do mar. 

A essencialidade do vanádio foi provada para os frangos, que, sem ele, apresentam 

distúrbios de crescimento das penas e, também, nos ratos, nos quais melhoram as funções 

reprodutoras e o crescimento, quando é administrado em sua ração. 

 
     Descrição 

Vanádio Quelato 0,2% é uma suplementação de vanádio. Desempenha função no 

tratamento de diabetes, hipertensão arterial, e redução de peso. 

 

     Propriedades 

 

O vanádio calcifica os ossos e dentes, evitando as cáries. Pode inibir a aparição de 

tumores espontâneos e, também pode diminuir as propriedades cancerígenas de certas 

 

 



 

 

substâncias químicas. Alguns estudos demonstraram que o vanádio destrói as células 

neoplásicas.  

Utilizado como auxiliar na diminuição das taxas de triglicérides e de colesterol do 

plasma e na redução da quantidade de colesterol que se acumula na aorta. 

 
 

 

     Indicações 

 Auxilia na redução das taxas de triglicérides e de colesterol sanguíneo; 

 Auxilia no tratamento do câncer; 

 Fortalece ossos e dentes; 

 Acelera as reações no metabolismo dos carboidratos e das gorduras. 

  

     Contraindicações 

 

Hipersensibilidade ao produto. 

 

     Reações Adversas 

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

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

 
 
 

     Concentração Recomendada 

 

Uso oral: as necessidades dietéticas variam entre 10 e 60mcg ao dia, entretanto, há 

dificuldade de obtenção de informações seguras sobre as quantidades fornecidas pelas fontes 

alimentares.  



 

 

Na forma de vanádio quelato é usado na faixa de 50 a 500 mcg ao dia. As dosagens 

utilizadas na prática e prescritas pelos médicos atualmente são: 

1) 10 a 60 microgramas de vanádio elementar, como suplementação.  

2) 50 a 100 microgramas de vanádio elementar, na terapêutica do diabetes.  

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. 

É necessário aplica fator de correção sobre o teor de Vanádio 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. 
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