
             
                                                                                           
                                                               
                                     

 

 

 SilanoX® 
 
Material Técnico 
 
Identificação 
  
Grau: Farmacêutico ( )  Alimentício (x)  Cosmético (  )   Reagente P.A. (  ) 
 
Uso:                 Interno (x) Externo (  )  
 
Especificação Técnica / Denominação Botânica: Monometilsilanetriol contendo no mínimo 28mg/g 
(2,8%) de Si.  
 
Equivalência: Não aplicável.  
 
Correção:  
Teor: Não aplicável  
Umidade / perda por dessecação: Não aplicável 
 
Fórmula Molecular: CH6O3Si 
  
Peso Molecular: 94,16 g/mol 
 
DCB: Não aplicável. 
 
CAS: 2445-53-6; 9000-01-5  
 
INCI: Não aplicável. 
 
Sinonímia: MMST, silício orgânico   
 
Aparência Física: Pó amarelado e inodoro  
 
Composição: Monometilsilanetriol e goma acácia, contendo no mínimo 28mg/g (2,8%) de Si.  
 

Características Especiais  
                                                    

• Produto de origem sintética     

• Produto livre de glúten   

• Produto livre de ingredientes de origem animal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



             
                                                                                           
                                                               
                                     

 

 

Aplicações  
 
Propriedades:  

• Fonte de fibra natural com efeito prebiótico  

• Baixo teor calórico (~9,4 kcal / 300mg) 

• Baixo índice glicêmico  

• Sem efeitos adversos ou toxicidade  

• Rapidamente absorvido pela corrente sanguínea  

• Ativa metabolismo celular  

 
Indicações:  

• Suporte na eliminação de alumínio do organismo e prevenção de doenças neurodegenerativas  

• Melhora da densidade mineral óssea  

 
Vias de Administração / Posologia ou Concentração:  
Uso oral: 150 a 600mg por dia – em cápsulas  

 
Observações Gerais: 150mg de SilanoX® contém ~ 4,2mg de Si elementar 
 

 
Farmacologia  
 
Mecanismo de Ação:  
→ Melhora da Densidade Mineral Óssea: . Estimulação dos osteoblastos e osteoblastos-like para 
secretar colágeno tipo I e outros marcadores envolvidos na maturação de células ósseas e na formação 
óssea.   
 
→ Redução do Alumínio: Interação entre o alumínio e ácido ortosilícico, formando hidroxi-
aluminossilicatos insolúveis. Este processo faz com que não seja possível a absorção do alumínio pelo 
organismo e favorece a excreção do mesmo.  
 
Efeitos Adversos: Não há relatos na literatura consultada  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
                                                                                           
                                                               
                                     

 

 

Referências Científicas  
 
 

1. SilanoX® 

É um produto inovador que é composto pela complexação de monometilsilanetriol (MMST) e 

goma acácia, uma fibra natural, cujo método de fabricação patenteado foi desenvolvido em conjunto 

com a universidade de Barcelona. A suplementação de MMST e goma acácia é benéfica para saúde 

óssea, além de um importante processo de detoxificação que é diretamente relacionado a prevenção 

de doenças neurodegenerativas que podem ser ocasionadas pelo excesso de exposição à metais 

pesados.  

  As microcápsulas de MMST são produzidas com goma acácia, uma fibra natural. Além da 

estabilização do MMST esta fibra confere muitos benefícios para o organismo, uma vez que possui 

baixo índice glicêmico, baixo teor calórico além de ação prebiótica no intestino.  

 

a. Monometilsilanetriol – MMST   

MMST é uma molécula de 

organossilício anfifílico [Si(OH)3CH3] 

altamente permeável em membranas 

biológicas, também conhecida como silício 

orgânico. É uma molécula estável, possui 

alta/rápida absorção e não há eventos 

adversos relatados na literatura. Possui 

biodisponibilidade oral superior as demais 

formas de silício (↑ 64%) e após a sua 

absorção intestinal, o MMST é convertido em 

ácido ortosilícico (OSA), forma na qual o 

silício é absorvido facilmente pelo nosso 

organismo.  

Segundo Le Loch (2010), o MMST apresenta potencial benefício como suplemento nutricional 

em diversas condições clínicas, incluindo: transtornos osteoarticulares, transtornos dermatológicos e 

dermo estética, transtornos do sistema nervoso: doença de Alzheimer e de Parkinson e intoxicação 

por metais pesados: aumenta a excreção e reduz a absorção de alumínio, potencial benefício também 

nas intoxicações por mercúrio e chumbo. 

 

→ Estudo Clínico - Biodisponibilidade:  

Um estudo in vivo foi conduzido por Sripanyakorn e colaboradores (2009) para comparar a 

biodisponibilidade de diferentes fontes de silício (MMST, cerveja sem álcool, bananas, vagens, OSA, 

Ch-OSA).  

O estudo foi conduzido com voluntários sadios, sendo 16 homens e 16 mulheres com idade 

entre 19 e 40 anos. Ao final, foi concluído que o Si do MMST foi muito bem absorvido, apresentando 

Gráfico 1: Porcentagem de absorção de Si de diversas fontes.  
Adaptado de Sripanyakorn et al (2009) 



             
                                                                                           
                                                               
                                     

 

 

uma maior absorção quando comparado às demais fontes de silício estudadas, conforme gráfico ao 

lado.  

 

b. Goma Acácia 

 Rica em fibras solúveis, a fibra de acácia é originária da seiva da árvore Acacia senegal, 

uma planta nativa de partes da África, Paquistão e Índia. Com relação aos seus benefícios, a goma 

acácia é relacionada a diminuição dos níveis séricos de colesterol total, manutenção dos níveis de 

glicose no sangue além de proteger contra o Diabetes.  

 Por tratar-se de uma fibra solúvel, há formação de géis no estômago e/ou intestino o que é 

favorável para o aumento da saciedade. Também há relação com redução de inflamação, melhora da 

constipação e pode ser utilizada como suplemento em dietas de gerenciamento de peso. A goma 

acácia também possui ação prebiótica, o que é benéfico para manutenção da saúde intestinal.  

 

 

2. Aplicações:  

a. Aumento da Densidade Mineral Óssea (DMO)  

De acordo com Jugdaohsingh (2007), apesar do mecanismo pelo 

qual Si tem interação com os ossos ainda não ser completamente 

elucidado, há evidências de que o silício atue através da síntese do 

colágeno e/ou sua estabilização. Acredita-se que o Si estimule 

osteoblastos e osteoblastos-like para secretar colágeno tipo I e outros 

marcadores envolvidos na maturação de células ósseas e na 

formação óssea (REFFITT et al 2003). O colágeno, por sua vez é a 

proteína mais abundante na matriz óssea (~35%) sendo responsável 

pela flexibilidade e consequentemente pela redução do número de 

fraturas. O Si também foi relacionado ao processo de mineralização 

do osso em crescimento, sugerindo envolvimento na calcificação / 

mineralização precoce da matriz óssea. (CARLISLE, 1986) 
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→ Relação entre suplementação de MMST, DMO e Mulheres na Menopausa 

A diminuição da densidade mineral óssea e aumento da incidência de osteoporose em 

mulheres menopausadas representa uma crescente fonte de limitações físicas bem como preocupação 

financeira para mulheres deste grupo. Enquanto tratamentos tradicionais são associados a diversos 

eventos adversos, estudos vem demostrando que a suplementação de Si é muito benéfica para a 

saúde óssea além de não haver relatos de efeitos colaterais (ZHAOPING et al 2010).  

Diversos estudos clínicos já foram publicados demostrando os benefícios que a 

suplementação de Si tem sob o tecido ósseo, tanto para formação quanto para a manutenção da saúde 

óssea. Considerando estudo conduzido por Jugdaohsingh e colaboradores (2004), foi concluído que a 

ingestão de Si correlacionou-se positivamente ao aumento da densidade mineral óssea no quadril em 

mulheres na pré menopausa. Segundo MacDonald e colaboradores (2005), a suplementação de Si é 

positivamente associada a densidade mineral óssea na coluna vertebral e significantemente no fêmur 

em mulheres na pré menopausa e pós menopausa que estejam em uso de terapia de reposição 

hormonal. Além disto, também notou-se que o status do estrogênio pode ser importante para o 

metabolismo do silício e que o silício e o estrogênio podem interagir de maneira sinérgica (PRICE, 

2012). Outros estudos também já foram conduzidos, e resultados similares foram encontrados. Ao 

encontro destes, há demais evidências que comprovam que a suplementação de Si é diretamente 

relacionada ao aumento da densidade mineral óssea e força óssea, além de haver uma interação 

potencial entre o Si e o status do estrogênio (JUGDAOHSINGH, 2007) 

 

b. Doenças Neurodegenerativas e Detox  

➔ Relação entre alumínio e surgimento de doenças neurodegenerativas 

O Alumínio (Al3+) é um elemento metálico que está presente em grandes quantidades na crosta 

terrestre e pode ser utilizado para fabricação de diversos materiais que são regularmente consumidos 

por seres humanos. Em meados da década de 60 pesquisadores iniciaram pesquisas sobre o íon e 

suas propriedades neurotóxicas e desde então sabe-se que há uma grande relação entre Al3+ e 

doenças neurodegenerativas. 

 

→ Fontes de Exposição ao alumínio:  

O alumínio está mais presente no nosso dia a dia do que se imagina. E o ser humano pode se 

contaminar através da via respiratória, tópica ou digestiva. A maior fonte de exposição é água potável, 

e isto ocorre por dois motivos. 

Em regiões onde há grande incidência de chuva ácida, o solo pode apresentar maiores 

quantidades de Al3+. Além disso, o alumínio é utilizado no processo de purificação da água, para 

eliminação de partículas, uma vez que o Al3+ é um poderoso quelante. Mas, se o processo não é feito 

adequadamente, isto pode levar ao aumento dos níveis do íon na água.  

Outras fontes de contaminação são desodorantes, antiácidos, embalagens e utensílios 

domésticos como panelas. 



             
                                                                                           
                                                               
                                     

 

 

 

 

➔ SilanoX® e redução dos níveis de alumínio  

Um estudo clínico conduzido por Edwardson e colaboradores (1993) mostrou que OSA reduziu 

significantemente a biodisponibilidade do alumínio em humanos. Além disto, a redução de alumínio do 

organismo é diretamente relacionada à administração de OSA, conforme descrito por Excey e 

colaboradores (2006). Neste mesmo estudo, eles também mostraram que o consumo regular de OSA 

durante um período de três  diminuiu significamente os níveis de alumínio no organismo e os 

pesquisadores acreditam que o uso de OSA pode ser uma alternativa não invasiva de longo prazo para 

redução de alumínio em pacientes com a doença de Alzheimer.  

O mecanismo de ação que propicia a diminuição da biodisponibilidade do alumínio e sua 

posterior eliminação, dá-se ao fato de ocorrer uma interação entre o íon com ácido ortosilícico onde há 

formação de hidroxi-aluminossilicatos insolúveis. Este processo faz com que não seja possível a 

absorção do alumínio pelo organismo (BIRCHALL et al 1989).    

 

→ Estudo clínico – Redução do Alumínio: 

Ferreira e colaboradores (2018) 

realizaram um estudo clínico randomizado 

duplo-cego e placebo controlado para comparar 

os efeitos de OSA e MMST em diferentes 

aspectos, incluindo os níveis de Al3+ no 

organismo. Para realização do mesmo, 51 

mulheres com idade entre 40 e 60 foram 

divididas em três grupos: placebo, OSA e 

MMST. Para os grupos que receberam 

suplementação, a dosagem recebida de Si 

elementar foi de 5mg a cada 12 horas. O estudo 

teve duração de 5 meses e as análises foram 

realizadas no início (T0), após três meses (T3) 

e após 5 meses (T5) do início do tratamento.  

 Para obtenção de parâmetros 

relacionados a concentração de Al3+, foram 

coletadas amostras capilares e de acordo com os resultados para o grupo que recebeu MMST, houve 

diferença estatisticamente significante para o alumínio, que diminuiu de 6,82 µg g-1 no T0 para 6,55 µg 

g-1 no T5, o que corresponde a um decréscimo de 3,9%. Adicionalmente no grupo controle, houve 

aumento de 3,5% na concentração de Alumínio (gráfico 2). Portanto, pode-se concluir que com a 

administração de MMST houve um decréscimo de 53% de Al3+, uma vez que sem a suplementação 

houve acúmulo de 4,10 µg g-1 (T5, grupo controle) e com a suplementação ao mesmo tempo que não 

houve acúmulo ocorreu a diminuição dos níveis de Al3+.   

 ↓ 53% 

Al3+ 

Redução de Al (%) após 5 meses 



             
                                                                                           
                                                               
                                     

 

 

Considerando o aumento da incidência de doenças neurodegenerativas nos últimos anos, uma 

opção complementar e que pode ser utilizada a longo prazo é extremamente válida, uma vez que a 

suplementação de SilanoX® pode melhorar o quadro clínico de pacientes com Alzheimer, por exemplo, 

através da diminuição da absorção do metal pesado bem como aumentando a sua excreção. 

 
 

    

Farmacotécnica  
 
Estabilidade (produto final): Não aplicável. 

 

pH Estabilidade (produto final): Não aplicável. 

 

Solubilidade: Solúvel em água  

 

Excipiente / Veículo Sugerido / Tipo de Cápsula: Excipiente para fármacos higroscópicos 

padronizado pela farmácia. 

 

Orientações Farmacotécnicas: Não aplicável. 

 

Compatibilidades (para veículos): Não aplicável. 

 

Capacidade de Incorporação de Ingredientes Farmacêuticos (para veículos): Não aplicável. 

 

Incompatibilidades: Não aplicável. 

 

Conservação / Armazenamento do insumo farmacêutico definido pelo fabricante: Conservação 

em temperatura ambiente  

 

Conservação / Armazenamento do produto final definido pelo farmacêutico RT da farmácia: De 

acordo o critério de conservação do insumo definido pelo fabricante, sugerimos conservar o produto 

final em temperatura ambiente e protegido de luz e umidade,  porém cabe também avaliação 

farmacêutica conforme a formulação, sistema conservante e condições do produto. 

 

 
 
 
 
 



             
                                                                                           
                                                               
                                     

 

 

 
 
Formulações  
 
Uso Oral 
 

Prevenção de Doenças Neurodegenerativas  

SilanoX® 150 mg 

Miodesin® 250mg 

Cápsulas Vegetais qsp 1 dose   

Posologia: Tomar de 1 a 2 doses ao dia, ou conforme orientação do médico 
prescritor   

 
 

Detox e Diminuição de Alumínio  

SilanoX® 300 mg  

CactiX® 500 mg  

Cápsulas Vegetais qsp 1 dose   

Posologia: Tomar 1 dose 1x  ao dia  

 
 

Aumento da Densidade Mineral Óssea – Mulheres na Menopausa  

SilanoX® 300 mg 

Cálcio  250 mg  

Vitamina D 5 μ  

Vitamina k2  45 μ  

Cápsulas Vegetais  qsp 1 dose  

Posologia: Tomar 1 dose 1x ao dia ou conforme orientação do médico 
prescritor 
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