
 

 

 

 

 
 

Uso: Interno  
 

CAS: 471-34-1 

Fator de Correção: Não se aplica 

 

FM: CaCO3 

Fator de Equivalência: Não se aplica 
 

PM: 100,0 

 

CARBONATO DE CÁLCIO PESADO 

REPOSITOR DE CÁLCIO 

 

 

Indicações 
 
O carbonato de cálcio é um sal inorgânico, sólido branco, cuja fórmula molecular é 
CaCO3(s). Esse sal é muito comum na natureza, sendo encontrado em diversos lugares, 
tais como nas conchas, nos recifes de corais, nas cascas de ovos, nas carapaças de seres 
marinhos, no calcário e no mármore. 
O Carbonato de cálcio está indicado para o tratamento da hipocalcemia e dos estados de 

deficiência de cálcio, tais como osteomalácia e raquitismo, e como tratamento 
complementar da osteoporose de várias etiologias (pós-menopausa, senil e induzida por 
corticosteróides e como conseqüência de gastrectomia ou de imobilização).  
O Carbonato de cálcio também está indicado no aumento das necessidades de cálcio que 
ocorrem durante a gravidez, a lactação e crianças em fase de crescimento. O Carbonato de 
Cálcio é utilizado também como antiácido, para contornarmos seu efeito constipante, é 

ministrado, normalmente, associado a outro antiácido à base de magnésio. 

 
Recomendação de uso 
 
100 a 1500mg diários, na forma de Cálcio elementar. 
 
Reações adversas e Precauções 

 
Quantidades excessivas de cálcio podem levar a hipercalcemia, complicação 
freqüentemente associada com a administração parenteral de sais de cálcio, mas que pode 
ocorrer com o uso da via oral, principalmente em pacientes com insuficiência renal. Os 
sintomas de hipercalcemia podem incluir: anorexia, náusea, vômitos, constipação, dor 
abdominal, fraqueza muscular, polidipsia, poliúria, nefrocalcinose, nefrolitíase, distúrbios 
mentais e, em casos graves, arritmias cardíacas e coma. Deve ser instituído tratamento 

sintomatológico ou de base de acordo com cada caso. 
 
Interações 
 
Os sais de cálcio podem reduzir a absorção de diversas substâncias, tais como alguns 
bisfosfonatos, fluoretos, fluoroquinolonas, tetraciclinas os diuréticos tiazídicos.  
Pacientes em uso destes medicamentos devem ter suas doses ajustadas ou interromper o 

uso do Carbonato de cálcio. Ocorre, ainda, interação com a vitamina D, os antagonistas de 
cálcio a certos alimentos, como espinafre, leite e derivados. 
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