
 

 

  

 

 

Sinônimo 

Magnésio dimalato, dimalato de magnésio. 

Classe               
Suplemento Mineral 

Dose usual 

500 mg, 1 a 3 vezes ao dia. 

Magnésio (elementar), 200 a 260mg 

diariamente. 

Indicações do produto 

-Auxilia no tratamento de fibromialgia; 

-Fornece ATP e oxigênio ao organismo; 

-Estimula a produção de colágeno para 

melhorar músculos e articulações; 

-Aumenta o suprimento de oxigênio e 

nutrientes para os músculos; 

-Relaxamento muscular; 

-Reduz o estresse e ansiedade crônica, o 

cansaço e a insônia. 

 

DIMALATO DE 

MAGNÉSIO 

 

O Dimalato de Magnésio é a combinação do ácido málico e 

magnésio, essa combinação permite maiores vantagens em 

comparação a outras fontes de magnésio, tais como 

proporcionar maior capacidade de absorção pelo organismo 

(possui biodisponibilidade elevada) e evitar o desconforto 

gástrico (não reage com o ácido gástrico no estômago). 

O ácido málico possui a capacidade de aumentar a energia e 

tolerância aos exercícios físicos e evitar a fadiga, pois é um 

componente essencial do ciclo de Krebs, mecanismo que 

produz energia para as células. Previne a hipóxia e a 

degradação do tecido muscular o que resulta na diminuição 

das dores musculares. 

O magnésio é um mineral essencial e participa de inúmeras 

reações metabólicas, tais como produção de energia, glicólise, 

síntese de ácidos nucleicos e proteínas. Também é importante 

nas funções imunológicas, neuromusculares e no 

desenvolvimento ósseo. O magnésio ajuda a manter o 

equilíbrio eletrolítico e a homeostase de cálcio, sódio e 

potássio. 

A deficiência de magnésio está relacionada a uma série de 

resultados insatisfatórios, tais como hipertensão, doenças 

cardiovasculares e diabetes tipo II. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismo de Ação 

O mecanismo de ação proposto para o ácido málico envolve o fornecimento de oxigênio extra, nos estados 

de hipóxia. Ele possui um terceiro oxigênio, adicionado na transformação do ácido fumárico em ácido 

málico.  

Por sua vez o os mecanismos de ação chave do magnésio são a regulação da transferência de energia e o 

fecho e fosforilação da membrana. Seu principal papel nestes processos é como cofator enzimático, 

essencial para o funcionamento das enzimas relacionadas com a transferência de grupos fosfato, todas as 

reações que envolvam ATP e todos os passos relacionados com a replicação e transcrição do ADN e 

tradução do RNAm. O magnésio está também envolvido na estabilização da membrana, na condução 

nervosa e no transporte do ferro.  

Um mecanismo de ação chave e adicional do magnésio é o seu papel ativo nas concentrações de outros 

eletrólitos como o cálcio (a absorção do cálcio e magnésio parece estar inter-relacionada) e potássio. A 

função do magnésio foi estudada nos sistemas nervoso, cardiovascular, respiratório, endócrino e 

reprodutivo. No sistema nervoso, quando administrado por via parentérica e em elevadas doses, tem um 

efeito depressor nas sinapses, podendo ser utilizado como anticonvulsivante. O magnésio produz também 

vasodilatação sistémica e coronária, possui atividade antiplaquetária, suprime a automaticidade em células 

parcialmente despolarizadas e protege os miócitos do excesso de cálcio em situações de isquémia. 

Estudos 

Avaliação da eficácia 

FIBROMIALGIA 

Encontram-se deficiências relativas em magnésio e em ácido málico na fibromialgia, doença que afeta 

principalmente mulheres com mais de cinquenta anos. Estudos demonstraram que a ingestão de dimalato 

de magnésio alivia os sintomas da fibromialgia; surgem melhorias da mialgia após 48 horas de tratamento. 

Um dos estudos demonstrou igualmente que a ingestão de magnésio dimalato duas vezes por dia durante 2 

a 6 meses melhoram significativamente os níveis de energia e a função muscular e reduzem o nível de dor 

de pacientes com fibromialgia.  

Pacientes com fibromialgia possuem redução de oxigênio e magnésio dimalato demostrou benefícios 

significativos por melhorar a produção de energia. 

SAÚDE CARDIOVASCULAR 

O magnésio é muito importante para a saúde do coração. Muitas evidências descrevem que o magnésio 

pode reduzir o risco de morte em pacientes que sofreram um ataque cardíaco. Outras recomendações para 

o suplemento de magnésio são:  

Pacientes que já sofreram ataque cardíaco ou com propensão.  

Propensos a arritmia ventricular.  

Pacientes que fizeram cirurgia cardíaca ou um transplante de coração.  

Pacientes com insuficiência cardíaca congestiva ou cardiomiopatia.  

Hipertensos  

Pacientes com uso prolongado de diuréticos  

A utilização dos suplementos de magnésio pode prevenir ou reduzir a gravidade das 



 

 

A utilização dos suplementos de magnésio pode prevenir ou reduzir a gravidade das arritmias ventriculares 

com risco de vida que ocorrem com frequência após cirurgia de coração, principalmente devido ao seu efeito 

de estabilização da membrana e a capacidade de manter de potássio intracelular. 

QUALIDADE DO SONO 

A qualidade de sono é afetada sempre que os níveis de magnésio caem. O sono se torna superficial, há maior 

falta de energia, disposição e muito cansaço. Para geração de energia em nosso organismo são formados no 

interior da célula, moléculas a partir de carboidratos, lipídeos e proteínas, chamadas ATP (Trifosfato de 

Adenosina). Esta formação, no entanto, não é concretizada na falta do magnésio. Como toda a energia para 

contração muscular provem da hidrólise de ATP, um nível baixo de magnésio no organismo resulta em 

queda no rendimento físico devido a diminuição da produção dessa energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraindicações 

Pacientes com doença renal, gestantes, nutrizes 

e menores de 3 anos – consultar orientação do 

médico antes do uso. 

Interações Medicamentosas 

Vitamina D, cálcio, óleo de fígado de bacalhau, 

chá, cacau e grandes quantidades de gordura 

reduzem a absorção de magnésio. 

Separar cerca de 2 horas a ingestão de dimalato 

de magnésio e antibióticos tetraciclinas ou 

quinolonas. 
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