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Introdução 
Para confirmar uma suspeita intoxicação de metal e i grau de exposição, nós 
precisamos diagnóstico de laboratório. Comparando as informações do histórico do 
paciente com os resultados dos testes de laboratório, estamos em boa posição para 
escolher o tratamento mais significativo. Avaliando cuidadosamente todas as 
informações, economizamos dinheiro. Como seguros (ainda) não consideram a 
intoxicação crônica como um problema, temos que estar preocupados com os 
orçamentos das pessoas. Os bons médicos fazem isso. 

Alguns laboratórios dar contrapartidas aos referidos médicos, ou seja, quanto mais 
testes um médico "prescrever", mais rendas ele/ela adquire. Somos contra isso. 
Nenhum médico deve ser "comprado" para pedir exames laboratoriais, ou obter 
ganhos financeiros ao encomendar testes específicos. Um bom médico solicita 
exames apenas para confirmar (ou excluir) um diagnóstico suspeito. 

O bom trabalho analítico é gratificante. Estratégias de marketing questionável não 
são necessárias para sobreviver em um mercado competitivo. Micro Trace Minerals 
GmbH da Alemanha e Trace Minerals International de Boulder, Colorado fornecem 
um conjunto de preços tanto a médicos como a pacientes. Estes preços são 
mantidos em um mínimo, porque nós acreditamos que os pacientes devem ser 
capazes de pagar os diagnósticos necessários. Bons médicos obtêm rendas 
suficientes para fornecer o tratamento e cuidados do paciente. 

Pais inteligentes podem fazer muito por seus filhos. Uma boa mãe ou avó 
geralmente tem um conhecimento inato sobre as necessidades físicas e emocionais 
de uma criança e muitos pais aprenderam métodos de cuidados de saúde naturais 
de seus pais para o tratamento de problemas de saúde comuns, tais como cortes, 
resfriados, tosses e outros. Não é incomum que um zelador saiba mais sobre 
poderes curativos de ervas medicinais e alimentos nutricionais do que seu médico. 
Se os terapeutas e os pais podem comunicar conhecimento, as crianças vão se 
beneficiar. 

A internet é uma grande fonte de conhecimento, mas também é um grande 
colecionador de informações que não prestam. As pessoas não familiarizadas com 
um determinado assunto vão considerar difícil selecionar o bom do mau. Anúncios 
inteligentes podem atrair pais bem-intencionados e ansiosos para remédios 
questionáveis, talvez inúteis ou mesmo contraproducentes para o tratamento. Um 
remédio aparentemente barato acaba por ser caro quando tomado durante muito 
tempo, sem melhorias. 

Todos os tipos de medicamentos podem ser comprados através da Internet. Tenha 
cuidado quando são feitas promessas mirabolantes, geralmente elas são 
infundadas. Para além disso, medicamentos ou suplementos nutricionais vendidos 
na internet podem não ter sido submetidos ao mesmo controle de qualidade como é 
exigido pelas agências governamentais. 

Agentes quelantes sintéticos, também chamados de antídotos, são produtos 
químicos de ligação a metais, os quais têm sido utilizados para o tratamento de 
intoxicações durante décadas. Estes antídotos são itens de prescrição. Ofertas na 
Internet podem ser mais baratas, mas os agentes quelantes podem ser de qualidade 
inferior. 

A quelação não é para automedicação. Enquanto uma variedade de doenças está 
ligada à exposição crónica excessiva ao metal, a terapia de quelação tem alcançado 
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resultados notáveis no tratamento de doenças neurológicas e outros distúrbios. Mas 
tratamentos de quelação devem ser cuidadosamente programados e precisam ter 
supervisão médica. 

Se o problema de seu filho está ligado a uma exposição a metal tóxico, leia e 
consulte seu pediatra ou um médico entendido em toxicologia clínica de metal sobre 
assistência ao paciente. Caso você não encontrar um na sua área, entre em contato 
conosco. Nós iremos encontrar um bom médico para você. 

Informação geral sobre metais tóxicos 

 

Todos os metais são tóxicos, se presentes em excesso, mas certos metais estão 
fortemente ligados ao desenvolvimento de desordens neurológicas. Os metais como 
o chumbo ou o mercúrio são conhecidos por atravessarem a barreira placentária. A 
pesquisa tem demonstrado que um feto pode obter uma exposição significativa de 
substâncias tóxicas através do sangue materno e através da placenta, com níveis 
fetais de metais tóxicos muitas vezes sendo mais elevados do que os do sangue 
materno.1 2 

A exposição a neurotoxinas pode acontecer na fase pré-natal e, dependendo do 
tempo e da quantidade de exposição, os resultados podem ser graves e em alguns 
casos devastadores. O cérebro humano forma e desenvolve no decorrer de um 
longo período de tempo, em comparação com outros órgãos, com proliferação e 
migração de neurónios continuando no período pós-natal. A barreira sangue-cérebro 
não está completamente desenvolvida até ao meio do primeiro ano de vida e, assim, 
a proteção interna das toxinas do ambiente é inadequada.3 

Enquanto que a amamentação é considerada superior a dar mamadeira de leite de 
vaca e outros alimentos substitutos, crianças amamentadas foram encontradas para 
obter uma exposição significativa a produtos tóxicos, tais como mercúrio e 
compostos organoclorados através de mães expostas.4 

Food is a potential source of toxins. Na China, a alimentação de crianças com puré 
de peixe é habitual entre as famílias prósperas. Infelizmente, este alimento 
altamente nutritivo está hoje em dia frequentemente carregado de metais tóxicos. Os 
sintomas agudos, resultantes da exposição ao mercúrio, causados por peixes 
contaminados não são incomuns em clínicas pediátricas asiáticas. Além disso, beber 
água não potável pode ser uma fonte de exposição para a mãe que amamenta e 
para o bebê amamentado.5 

Considerando tudo isto, é improvável que uma criança atinge os 2 anos de idade - o 
momento em que a barreira hematoencefálica está completamente desenvolvida - 
sem acumular algumas toxinas em seu corpo e cérebro. 

Enquanto que o livro de bolso n º 1 se preocupou com a via genética relacionada 
com a capacidade do corpo de desintoxicar naturalmente, este livro n º 2 abrange os 
efeitos na saúde dos elementos neurotóxicos, os quais são conhecidos por 
influenciarem a saúde do cérebro. Também estão listados aqueles elementos 
conhecidos por agirem como uma defesa contra a intoxicação por metais. 

É importante perceber que o corpo humano necessita estar em equilíbrio. Através da 
homeostase, nosso sistema é capaz de manter uma condição interna relativamente 
estável, que é necessária para a saúde. 
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Todos os metais precisam estar em equilíbrio. Se um metal é deficiente, outro 
potencialmente tóxico pode perturbar o equilíbrio inclinado ainda mais encontrando 
seu caminho para as células. Por exemplo, demasiados desequilíbrios, zinco, cobre 
ou manganês e vice-versa. Demasiado chumbo perturba o metabolismo do ferro, 
resultando em anemia. Quando uma anemia por ferro está presente, o chumbo e 
outras toxinas podem aparecer mais facilmente. Este ciclo vicioso pode ser 
interrompido, e quanto mais cedo atuamos, mais rápido pode ocorrer a cicatrização.  

Muitas pesquisas têm se preocupado com o mercúrio e o selênio. Estes metais 
estão interativamente ligados e um fornecimento insuficiente de selênio pode 
aumentar a captação do mercúrio. Uma vez mais, isto indica quão importante é 
manter um equilíbrio saudável. 

A bioquímica humana é complicada e simples ao mesmo tempo. Se nós 
fornecermos os nutrientes em falta, as toxinas podem ser substituídas. Isto requer 
conhecimento e paciência. Mais importante isto não tem de ser caro. 

Os seres humanos têm levemente bioquímicas individuais e enquanto todos nós 
precisamos de minerais essenciais e oligoelementos para uma boa saúde, ninguém 
tem uma necessidade de neurotoxinas. Para além disso, as pessoas têm diferentes 
níveis de tolerância e um corpo nutricionalmente privado é mais sensível e reativo 
em relação a toxinas ambientais. Infelizmente, as mudanças industriais e ambientais 
aumentaram dramaticamente a exposição humana a toxinas enquanto que 
inadequações nutricionais afetam uma população crescente.  

O Dr. Paul Lam de Hong Kong relata um tremendo aumento na intoxicação por 
metais pesados entre as crianças e vê "astronômicos níveis tóxicos na urina de 
crianças e adultos". De acordo com o governo Chinês, o autismo duplicou em um 
período de 7 anos, como pode ser observado neste gráfico, submetido por Dr. Lam. 

 

 

Começando em 2007, um aumento acentuado foi notado até 2010. A tendência não 
continuou em 2011. 

As toxinas afetam mais as crianças, simplesmente porque seu metabolismo é muito 
mais ativo do que o dos adultos. Como resultado, a absorção de metal é maior em 
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crianças do que nos adultos, o que significa também que necessitamos de apoiar a 
bioquímica do corpo jovem com importantes nutrientes vitais. Se nós formos 
capazes de fornecer o equilíbrio nutricional, nós apoiamos a criança fisicamente e 
mentalmente. Como o famoso bioquímico e psiquiatra Dr. Carl C Pfeiffer afirmou, o 
equilíbrio elemental cria o equilíbrio mental.6 

Investigações correlacionando metais e DEA (Desordens do Espectro Autista): 

Análise do cabelo, metais tóxicos e severidade dos sintomas de DEA 

Em cooperação com investigadores da Universidade do Cairo, no Egito, da 
Universidade de Beni-Suef, no Egito e do Centro Nacional de Pesquisa do Egito, 
Professor Associado Dr. Omnia Raffat e E.Blaurock-Busch compararam o teor de 
metais tóxicos contidos no cabelo de crianças autistas vs crianças não-autistas. O 
grupo autista mostrou níveis elevados de alumínio, antimônio, arsênio, cádmio, 
níquel e chumbo no cabelo. A avaliação psiquiátrica mostrou uma correlação positiva 
significativa entre o chumbo e a comunicação verbal e impressão geral. Para além 
disso, houve uma correlação negativa significativa entre o zinco e o medo e o 
nervosismo. 

Os investigadores concluíram que os metais pesados desempenham um papel no 
desenvolvimento de DEA. Em combinação com um estado nutricional inadequado, 
os efeitos tóxicos do metal aumentam juntamente com a gravidade dos sintomas. 7 

Análise do cabelo e urina exposição a metais tóxicos no passado e imediato e a 
severidade dos sintomas de DEA 

Através do diagnóstico laboratorial, o mesmo grupo de investigadores examinaram 
exposições ambientais passadas e presentes. Avaliando um espectro de 
oligoelementos e metais pesados no cabelo e na urina de ambos os grupos, de 
autistas e de controle, vários fatores ambientais conhecidos por contribuírem para a 
gênese do transtorno do espectro autista foram avaliados. Comparando o Grupo 
DEA com o grupo de controle, os investigadores encontraram uma diferença 
estatisticamente significativa nos níveis de elementos neurotóxicos de alumínio, 
mercúrio e chumbo no cabelo e na urina.8 

As toxinas no cabelo e na urina de crianças indígenas com distúrbios físicos e 
mentais 

O Prof Chris Busby e investigadores da Universidade de Ulster, no Reino Unido, em 
colaboração com E.Blaurock-Busch avaliaram se o aumento em anomalias 
congênitas e câncer observados em Fallujah, no Iraque, poderiam estar 
correlacionados com a exposição ao urânio empobrecido e outros metais 
potencialmente tóxicos. Níveis excessivamente elevados de alumínio e de mercúrio 
foram encontrados no cabelo das mães, juntamente com níveis elevados de urânio 
no cabelo. Curiosamente, os cabelos das mães mostraram níveis mais elevados do 
que os dos pais. As amostras de solo e de água mostrou a presença de urânio 
enriquecido, levantando a questão sobre as características e composição das armas 
usadas nessa região. 
Os resultados também documentaram que os resultados da análise mineral do 
cabelo e urina mineral se suportam mutuamente, e são, portanto, ambas 
ferramentas de diagnóstico úteis na terapia de quelação.9 

As toxinas no cabelo e na urina de crianças Punjab com distúrbios físicos e mentais 
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Esta investigação documentou altos níveis de metais tóxicos no cabelo e na urina de 
crianças indígenas com distúrbios físicos e mentais. De 115 crianças com idades 
entre os 12 e menores, 88% mostraram níveis urânio que excederam o intervalo de 
referência para o cabelo. Elevado nível de manganês foi encontrado em 87% das 
crianças e os níveis de chumbo ultrapassaram os intervalos de referência para 
crianças em 55% do grupo de teste. Isto indica exposição passada. Os resultados 
dos testes de urina antes de quelação suportavam os do cabelo. Os investigadores 
também confirmaram a exposição de longo prazo com um contestante DMSA. O 
agente quelante DMSA (Dimercapto de ácido succínico) foi bem tolerado pelo grupo 
de teste e a concentração na urina após a quelação suportou a exposição excessiva 
ao chumbo como previamente encontrada no cabelo e urina sem contestação.10  

http://www.la-press.com/metal-exposure-in-the-children-of-punjab-india-article-a2156 

Nosso estudo Punjab alertou investigadores do governo e da universidade. Em 
2011, o Centro de Investigação Bhabha Atomic e outras faculdades de investigação 
testaram o urânio no solo e na água. Os níveis relatados das águas subterrâneas, 
medidos em 644mcg/L ultrapassaram em muito a diretriz EPA de 30mcg/L. Para 
detalhes, ler: 

http://www.tribuneindia.com/2011/20111017/punjab.htm#4 

 

Alumínio (Al) - Tóxico ou Inofensivo? 

Quimicamente falando, o alumínio é um metal leve. Aparece naturalmente nos 
alimentos e quantidade encontrada em plantas é geralmente mais elevada do que 
nos alimentos de origem animal.  

No caso das plantas, o nível de alumínio está relacionado com o solo local e com as 
condições atmosféricas. 

O alumínio é usado para fazer latas de bebidas, panelas e frigideiras, aviões, 
tapumes, telhados e folhas. O pó de metal de alumínio é frequentemente usado em 
explosivos e fogos de artifício. O alumínio pode ser encontrado em produtos de 
consumo que incluem antiácidos, adstringentes, aspirina tamponada, aditivos 
alimentares, antitranspirantes e em alguns cosméticos. 

Os antiácidos contêm cerca de 300-600 mg de hidróxido de alumínio (que é cerca de 
104-208 mg de alumínio elementar) por comprimido, cápsula ou por 5 mililitros (mL) 
da dose de líquido. Uma parte destas quantidades passa para a corrente sanguínea. 

A aspirina tamponada pode conter 10-20 mg de alumínio por comprimido e as 
vacinas podem ter cerca de 0.85 mg/dose.11  

Alumínio nos alimentos 

Nas décadas de 1960 e 1970, as estimativas da ingestão diária de alumínio 
variavam, de acordo com a literatura publicada entre 1,53-160 mg / pessoa / dia 
(Sorensen et al.,1974). Em1966, Tipton analisou a ingestão e excreção de alumínio 
em dois indivíduos durante um período de 30 dias e descobriu que as quantidades 
médias eram de 0,000gm e menos 0,024 g, ou seja, o alumínio é facilmente 
excretado. 

Os principais contribuintes de alumínio na dieta são os grãos e produtos granulados 
(isto é, leite, queijo e iogurte), sobremesas e bebidas. O consumo de outros 

http://www.la-press.com/metal-exposure-in-the-children-of-punjab-india-article-a2156
http://www.tribuneindia.com/2011/20111017/punjab.htm#4
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alimentos contendo elevados níveos de alumínio (ou seja, especiarias e ervas, 
pepino em conserva) pode também aumentar dramaticamente a ingestão de 
alumínio na dieta.12 

Vegetais frescos 5-9,5 ppm (=mg/kg ou mcg/g)

Leite de vaca 0,4-0,8 mg/l

Carne de músculos e carne de órgãos 0,2-0,6 ppm

Concentração de Alumínio nos Alimentos

 

O conteúdo de alumínio na ingestão diária de alimentos pode variar muito e a 
ingestão diária pode variar entre os 2 mg to até aos 100 mg por dia. Os utensílios de 
cozinha em alumínio, sais, aditivos alimentares, antiácidos, medicamentos 
antidiarreicos, cosméticos e uma multiplicidade de preparações farmacêuticas são 
responsáveis pelo aumento da exposição ao alumínio.  

Finalmente, é importante reconhecer que o uso de certos medicamentos sem 
prescrição médica (por exemplo antiácidos) pode aumentar a ingestão de doses 
diárias de alumínio em um fator entre 10 a 100 (Havas & Jaworski, 1986). 

O Alumínio e a saúde 

O alumínio pode ser encontrado em pequenas quantidades em tecidos humanos e 
animais, no sangue e na urina, embora não existam provas de que este elemento 
seja essencial para qualquer função metabólica nos humanos ou nos animais. 

Durante muito tempo, e como a absorção intestinal era considerada baixa, o 
alumínio não foi considerado como um problema de saúde. Pesquisas recentes 
apontam cada vez mais para os perigos de uma sobrecarga de alumínio e os hábitos 
modernos contribuem para este problema. O Dr. Henry Schroeder, um investigador 
americano bem conhecido, afirmou que os tecidos do homem moderno contêm 
consideravelmente mais alumínio do que os de gerações anteriores, em grande 
parte porque os compostos de Al são comumente usados na indústria de 
processamento de alimentos. 

Experiências feitas em animais em 1942 mostraram que pequenas quantidades de 
Al causam estimulação elétrica do cérebro e podem provocar ataques epilépticos. A 
injeção de sais de Al causou demência senil em animais e exacerbou os sintomas da 
doença de Alzheimer. Estudos feitos em animais na Universidade de Toronto, no 
Canadá, mostraram que as injeções de sais de alumínio causavam dificuldades de 
aprendizagem em gatos. O Dr. David Shore, investigador médico no Elizabeth 
Hospital de Washington DC, mostrou que as células cerebrais dos doentes de 
Alzheimer tinham uma quantidade de Al 4 a 6 vezes superior à dos cérebros 
saudáveis. 

Apresar da maior parte do Al ser excretada pelo organismo, a pesquisa médica 
revela que o excesso de alumínio é depositado nos pulmões, rins, tiroide e cérebro. 
Testes de laboratório descobriram que quando os tecidos do cérebro entram em 
contato com sais de Al ocorrem sintomas de envenenamento. Testes feitos em um 
trabalhador da indústria do alumínio que sofria de encefalopatia avançada revelaram 
uma concentração de alumínio 20 vezes acima do normal. 
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A Autoridade Europeia para a Segurança nos Alimentos (EFSA) afirma que o 
alumínio é acumulado nos tecidos humanos e que esse alumínio mostrou 
neurotoxicidade em pacientes submetidos a diálise e cronicamente expostos a altas 
concentrações de alumínio. A EFSA estabeleceu uma Ingestão Semanal Tolerável 
(TWI) de 1mg de alumínio por kg de peso corporal. Porém, a avaliação da exposição 
alimentar diária ao alumínio na população de vários países europeus mostrou que a 
TWI de 1mg/kg/semana já não é realista. As avaliações mostram que uma TWI 
média de 2.3mg/kg/por semana para a maioria dos países europeus, mostrando que 
a ingestão de alumínio aumentou mais do dobro. 

Enquanto o corpo humano armazena entre 30 mg e 150 mg experiências com ratos 
não produziram quaisquer sintomas de deficiência nesses animais quando 
alimentados com uma dieta livre de alumínio. 

Aproximadamente 50% do peso do corpo está no esqueleto e 25% nos pulmões. 
Com a idade os níveis de alumínio aumentam, possivelmente devido à inalação de 
ar e poeira contendo Al. Os níveis de alumínio no tecido ósseo variam entre 5 a 
10mg/kg. Uma vez que o Al é facilmente eliminado pelo trato digestivo e urinário, 
tem sido considerado inofensivo, até que as experiências com animais provaram que 
uma elevada ingestão de alumínio aumenta consideravelmente o risco de 
envenenamento por fluoreto de sódio. 

Pessoas com doenças renais têm uma tendência maior para armazenar alumínio em 
seus corpos. A doença renal faz com que menos alumínio seja removido através do 
sistema renal e os estudos indicam que algumas pessoas desenvolveram doenças 
ósseas ou cerebrais que podem ser relacionadas com a ingestão excessiva de 
alumínio.13 

*Prisão de ventre, cólicas, náuseas *Demência senil, senilidade

*Irritação gastrointestinal *Alterações de comportamento

*Perda de apetite *Ataxia

*Dormência local *Transpiração excessiva

*Perda de energia *Discurso mal articulado

Sintomas de Sobrecarga de Alumínio

 

O Alumínio em vacinas 

Algumas vacinas contêm alumínio como adjuvante. Um adjuvante é uma substância 
que aumenta a capacidade da vacina em induzir uma resposta imune. Atua 
localmente no local da injeção como um sinal para o sistema imunitário, desenhando 
uma resposta intensificada à vacina injetada. Ironicamente, sem adjuvantes 
precisaríamos de uma dose maior de vacina para criar a resposta imunitária. 

O alumínio nas vacinas é tratado pelo corpo de uma forma um pouco diferente do 
alumínio nas soluções intravenosas, mostram estudos feitos em coelhos com 
injeções intramusculares contendo adjuvantes de alumínio. Em vez de entrarem 
diretamente na corrente sanguínea e de se acumularem nos tecidos, como acontece 
com o alumínio injetado de forma intravenosa, os adjuvantes contendo alumínio que 
são injetados de forma intramuscular, são dissolvidos primeiro pelos ácidos 
orgânicos nos fluidos intersticiais e depois são rapidamente eliminados.14 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;_udi=B6TD4-45F8XSJ-3&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;_user=10&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;_coverDate=05/31/2002&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;_rdoc=8&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;_fmt=high&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;_orig=browse&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;_srch=doc-info(#toc
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Se for esse o caso, não precisamos nos preocupar com o alumínio na vacinação. O 
tempo dirá. O tempo dirá. Entretanto, e por minha recomendação, a minha neta, de 
quatro anos e meio ainda não foi vacinada - e eu entendo o risco e a 
responsabilidade que carrego. 

O Alumínio e as crianças 

Não sabemos se o alumínio causará defeitos de nascimento em animais ou 
pessoas. No entanto, vários animais jovens ficaram mais fracos e menos ativos em 
suas jaulas e seus movimentos pareciam menos coordenados quando suas mães 
foram expostas a grandes quantidades de alumínio durante a gravidez e durante a 
amamentação. Além disso, o alumínio também afetou a memória dos animais. Estes 
efeitos são semelhantes aos que foram observados em humanos. 

Estima-se que a ingestão diária varia entre cerca de 2 a 6 mg/dia para crianças e 14 
mg/dia em adultos.15 A maior parte do alumínio ingerido com os alimentos, água e 
medicamentos deixa rapidamente o corpo através das fezes e muito do alumínio que 
entra na corrente sanguínea será excretado na urina. 

Na presença da síndrome do intestino irritável o alumínio encontrará mais 
rapidamente seu caminho para o sangue e quando o sistema renal é prejudicado, o 
alumínio será retido. 

A Agência Alemã de Proteção Ambiental recomendou um valor de referência na 
urina de 15mcg/l, mas foram detectados valores mais altos depois da ingestão de 
alimentos ou bebidas ricos em alumínio tais como chá ou sucos de frutas ácidas em 
latas de alumínio ou em recipientes forrados com alumínio; porém, os altos níveis de 
excreção podem ser apenas devido a ingestão recente de alumínio e por isso estão 
presentes apenas temporariamente,16 não se refletindo numa sobrecarga nos 
tecidos. 

Em 2009 o autor avaliou estatisticamente a concentração de alumínio de 1935 
amostras de urina (nenhum agente de quelação foi usado nestas 1935 amostras de 
urina). A concentração média foi de 20mcg/L. 

Ao mesmo tempo, a avaliação de 266 amostras de urina de crianças menores de 12 
anos de idade mostrou uma concentração de alumínio de 35mcg/l, o que excede 
bastante a principal concentração verificada nas amostras de urina de adultos. Isto 
sugere que a ingestão diária de alumínio em crianças é maior do que nos adultos. 
Não sabemos como uma exposição de longo prazo a quantidades relativamente 
pequenas afetam o desenvolvimento físico e intelectual de uma criança. 

Foram encontradas doenças ósseas e cerebrais causadas por níveis elevados de 
alumínio no corpo em crianças com doenças renais. Também foram diagnosticadas 
doenças ósseas em crianças que estavam tomando medicamentos contendo 
alumínio. Nestas crianças os danos ósseos são causados pelo alumínio no 
estômago que impede a absorção de fosfato, um composto químico necessário para 
ossos saudáveis. 

O alumínio encontra-se no leite materno, mas apenas uma pequena parte deste 
alumínio entra no corpo da criança através da amamentação. As concentrações 
típicas de alumínio no leite materno humano variam entre 0.0092 a 0.049 mg/L. O 
alumínio também pode ser encontrado em fórmulas infantis à base de soja (0.46–
0.93 mg/L) e fórmulas infantis à base de leite (0.058–0.15 mg/L). 
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Os estudos indicam que as crianças que receberam soluções intravenosas contendo 
alumínio revelaram um enfraquecimento no desenvolvimento neurológico e mental. 
17 As crianças que receberam soluções IV contendo uma média de 50mcg de 
alumínio por dia eram sujeitas a um total de 500mcg durante um período de 10 dias. 
Os bebês que receberam uma solução IV quase sem alumínio, com cerca de 
10mcg/dia não mostraram qualquer atraso no desenvolvimento neurológico ou 
mental. 18 Os estudos também mostram que as crianças prematuras hospitalizadas 
também são expostas ao alumínio através da alimentação nutricional parentérica e 
de sacos, buretas e seringas contaminadas com alumínio. Os investigadores 
concluíram que ‘a manipulação, recipientes e os conjuntos para administração 
aumentavam os níveis de alumínio em cerca de 40%. A FDA estabeleceu que a 
ingestão diária de alumínio não deverá exceder 5mcg/kg BW.19 

Reduzir a Exposição 

É impossível evitar a exposição ao alumínio porque ele é bastante comum e está 
difundido no ambiente. 

Assegure-se de que a água que bebe não tem muito alumínio. As fábricas de 
processamento de água podem usar sais de alumínio para o tratamento da água e 
os níveis de alumínio não devem exceder 0.1 mg/L. Algumas cidades dos Estados 
Unidos registraram concentrações de 0.4–1 mg/L de alumínio na água para 
consumo. 

Evite alimentos e bebidas em latas de alumínio. Os sucos de frutos e de vegetais 
podem ser ácidos, as limonadas e as colas são geralmente ácidas, podendo filtrar o 
alumínio da lata para a bebida.  

Evite comer grandes quantidades de alimentos processados contendo aditivos de 
alumínio. 

Evite cozinhar alimentos ácidos em alumínio. 

Evite antiácidos e outros medicamentos ricos em alumínio. As soluções para 
alimentação IV ou Nutrição Parenteral Total contêm alumínio e a FDA (associação 
para a segurança nos alimentos e medicamentos dos EUA) exige que uma solução 
não contenha mais de 25mcg de alumínio por litro (uma exigência para adultos!). 

Evite suplementos nutricionais, como por exemplo o Dolomite, que possam conter 
alumínio. A argila curativa contém quantidades elevadas de alumínio. 

As zeólitas são alumino silicatos microporosos muitas vezes promovidas como 
“desintoxicação natural”. Como são partículas muito pequenas, passam facilmente 
pelas membranas mucosas, encontrando seu caminho para a corrente sanguínea.  

Diagnosticando a (Sobre)Exposição 

As medições de alumínio no sangue e na urina podem dizer se você está exposto a 
quantidades de alumínio maiores do que as normais. Se as concentrações no 
sangue ou urina excederem os valores de referência existentes, evite ou reduza a 
exposição ao alumínio durante três dias. Para a repetição de análises deverão ser 
usados recipientes e tubos sem alumínio e deve ser tomado o maior cuidado para 
evitar a exposição ambiental por meio de poeira ou outras fontes. Se tais cuidados 
forem tomados durante a prática médica da recolha da amostra e no laboratório de 
análises, o teste de seguimento certamente mostrará uma concentração de alumínio 
dentro dos valores normais. 
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A medição do alumínio nos ossos também revela a exposição a níveis elevados de 
alumínio, mas exige uma biópsia óssea.20 A composição metálica do osso é 
semelhante à do cabelo e uma análise do cabelo é menos traumática (e mais barata) 
do que uma biópsia óssea. 

O Significado dos Níveis de Alumínio no Cabelo 

O cabelo avalia a exposição de longo prazo, mas o aumento dos níveis de alumínio 
deve ser cuidadosamente avaliado. Embora níveis elevados de alumínio possam 
refletir uma exposição crônica, as influências ambientais devem ser sempre 
investigadas. Uma sobrecarga de alumínio é frequente em conjunto com um 
metabolismo com perturbações de cálcio. 

Estudos clínicos usando HMA estabeleceram uma ligação entre a sobrecarga de 
alumínio e perturbações no sistema nervoso. Concentrações elevadas de Alumínio, 
Antimônio, Chumbo e Manganês no cabelo eram significativamente maiores (P < 
0.05) em grupos de crianças espásticas do que em um 'grupo normal'.21 

Tratamento 

Uma vez que a ingestão oral de alumínio está em constante crescimento, 
precisamos nos certificar que limitamos a ingestão deste elemento comum tanto 
quanto possível. Também precisamos garantir que o processo natural de eliminação 
não está sendo inibido. Isto inclui trato digestivo e renal normal e saudável. 

Podemos melhorar a digestão, melhorando o ambiente microbiológico, que por sua 
vez melhora a permeabilidade do intestino. A ingestão de acidophilus lactobacillus 
melhora a flora intestinal, ajudando assim a eliminação normal de toxinas. Alimentos 
como o iogurte podem ajudar. Óleos saudáveis como o óleo de linhaça melhoram a 
digestão, o que, por sua vez, ajuda a eliminação natural. 

Evitar bebidas ricas em alumínio é uma maneira importante de reduzir a exposição 
ao alumínio em crianças. A água para beber deverá ser pobre em alumínio, mas rica 
em cálcio (o que reduz a absorção de alumínio do corpo). Se a função renal é lenta, 
adicionar quantidades moderadas de vitamina B6 pode ajudar. 

A superexposição de alumínio através de ingestão oral raramente, ou nunca justifica 
a quelação. Em primeiro lugar, será mais sensato mudar os hábitos de dieta. Se a 
exposição industrial é a fonte da elevada concentração de alumínio no sangue e na 
urina, consulte um médico especialista em desintoxicação de metais. (consulte 
www.ibcmt.com) 

Conclusão 

O alumínio é ubíquo em nosso ambiente, em alimentos, água e medicamentos 
incluindo medicamentos naturais e cosméticos. Além disso, a sobre-exposição está 
se tornando mais realidade do que a exceção e embora não possamos evitar 
completamente, podemos limitar a ingestão e a exposição. 

Foi estabelecida uma ligação entre a sobre-exposição e os problemas neurológicos. 
Os diagnósticos dos laboratórios melhoraram consideravelmente durante a década 
passada. Estamos muito conscientes da contaminação – e somos constantemente 
desafiados no que respeita à análise de amostras humanas e ambientais para 
elementos como o alumínio. 

A precisão da análise depende muito de amostras adequadas e os médicos e seus 
assistentes precisam ser cautelosos na recolha. Quando tivermos certeza de que 

http://www.ibcmt.com/
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todas as exigências das amostras e das análises foram cumpridas, seremos 
capazes de fundamentar as alegações a respeito de alumínio e de sua influência 
sobre a evolução neurológica. 

Atualmente, precisamos estar conscientes. E quando um teste indica uma carga 
excessiva de alumínio, teremos de confirma-la através de testes adicionais. Além 
disso, são precisos outros estudos para apoiar as provas já existentes de que o 
alumínio é perigoso para o desenvolvimento neurológico de nossas crianças. 

 

 

Arsênico (As) 

Informação Geral 

O arsênico é um elemento semi-metálico na tabela periódica e é considerado 
altamente tóxico para os animais e para os humanos. É um dos venenos mais 
antigos conhecidos pelo Homem. Suas aplicações ao longo da história são muitas e 
variadas: é usado em assassinatos porque é inodoro e insípido. Apenas um décimo 
de um grama pode levar à morte.  

A toxicidade crônica do arsênico é um problema de saúde ambiental global, afetando 
milhões de pessoas em todo o mundo. O arsênico é libertado para o ambiente pela 
fusão de vários metais, combustão de combustíveis fósseis, como herbicidas, 
pesticidas e fungicidas para produtos agrícolas. A água potável em muitos países, 
que é aproveitada a partir de vários recursos geológicos naturais, está muitas vezes 
contaminada devido ao elevado nível de arsênico em águas subterrâneas. 

O arsênico existe na forma orgânica e inorgânica e os efeitos de longo prazo para a 
saúde podem ser graves e muito variáveis: câncer da pele e do pulmão, efeitos 
neurológicos, hipertensão e as doenças cardiovasculares.  

Os efeitos neurológicos do arsênico podem se desenvolver poucas horas após a 
ingestão, mas geralmente aparecem 2 a 8 semanas depois da exposição. 
Normalmente, ocorre uma neuropatia sensorial e motora simétrica, muitas vezes se 
assemelhando à síndrome de Guillain-Barré, em que as características clínicas 
predominantes da neuropatia são parestesias, dormência e dor, principalmente nas 
solas dos pés. 

Muitos dos efeitos adversos do arsênico são causados por enzimas inativadas no 
caminho da energia celular, em que o arsênico reage com os grupos tiol das 
proteínas e enzimas e inibe a sua atividade catalítica. Além disso, a neurotoxicidade 
causada pelo arsênico tal como em outras doenças neurodegenerativas, provoca 
mudanças na composição da proteína do citoesqueleto e hiper-fosforilação. Estas 
alterações podem levar à desorganização da estrutura do citoesqueleto, que é um 
mecanismo potencial de neurotoxicidade provocada pelo arsênio.22 

A exposição ao arsênico pode ser facilmente detectada, especialmente no cabelo – 
mesmo depois de muitos anos. No passado foram atribuídas ao arsênico 
propriedades milagrosas e era receitado para melhorar a absorção de nutrientes e 
ajudar a ganhar peso. Era também prescrito para ajudar a prevenir problemas do 
esqueleto e para tratar a anemia. Não muitos anos atrás foi sugerido que pequenas 
doses aumentavam os níveis de energia. Na região tirolesa da Áustria os famosos 
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"comedores de arsênico" teriam como hábito ingerir pequenas doses de arsênico em 
intervalos específicos para aumentar a força física. 

Curiosamente, o corpo pode criar uma resistência ao efeito tóxico depois de 
pequenas doses terem sido ingeridas durante muito tempo. Na verdade, muitos dos 
comedores de arsênico eram conhecidos por tolerarem uma dose de arsênico até 
quatro vezes maior do que a dose letal. A história não fala desses comedores de 
arsênico que tinham uma baixa tolerância e que morreram. Porém, uma das 
manifestações documentadas incluía uma diminuição da absorção de iodo pela 
tiroide e uma redução na produção da hormona da tiroide, que é conhecido por 
causar cretinismo. 

 

 

Fontes Comuns 

Além do arsênico no ar, água, alimentos, o tabaco tratado com sprays de arseniato 
também podem ser uma forma de exposição. O solo pode ser uma fonte de 
exposição. As crianças adoram brincar com sujeira e os estudos indicam que as 
crianças que vivem perto de fundições mostram sinais de elevada exposição a 
cádmio, chumbo e arsênico, tudo por causa do solo.23 24 A água pode ser uma fonte 
de contaminação por arsênico, embora a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
recomende que sejam estabelecidos padrões nacionais, que não são todos iguais. 
Em 2006 a EPA (US Environmental Protection Agency – Agência de Proteção 
Ambiental dos Estados Unidos) reduziu seu padrão anterior de 50mcg/L para um 
limite de 10mcg/l,25 embora o Gabinete Americano da Ciência e Saúde (American 
Council on Science and Health) (ACSH) tenha mostrado em 2002 que não existiam 
(nos Estados Unidos) efeitos adversos para a saúde (nos Estados Unidos) no 
arsênico na água potável com um limite igual ou inferior a 50μg/L. Isto é curioso, 
porque os governos geralmente não baixam os padrões a não ser que as pesquisas 
indiquem que é necessário. 
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Padrão Países

Países cujo padrão é menor que 10 mcg/l Austrália (7 mcg/l, 1996)

Países cujo padrão é 10 mcg/l

União Européia (1998), Japão (1993), 

Jordânia (1991), Laos (1999), Laos, 

Mongólia (1998), Namíbia, Síria(1994)

Países cujo padrão é menor que 50 mcg/l 

mas maior que 10 mcg/l
Canadá (1999) 25 mcg/l

Países considerando o padrão menor a 

partir de 50 mcg/l
Méexico (1994)

Países cujo padrão é 50 mcg/l

Barein, Bangladesh (desconhecido), 

Bolívia (1997),  China  (desconhecido),  

Egito(1995), Índia (desconhecido), 

Indonésia (1990), Omã, Filipinas (1978), 

Arábia Saudita,

Sri Lanka (1983), Vietnã (1989)

Tabela 1 Padrões nacionais atualmente aceitos para arsênico na água potável

26 

 

A toxicidade do arsênico para insetos, bactérias e fungos levou a que fosse usado 
como conservante de madeira.27 O arsênico estava presente em herbicidas e 
pesticidas (e ainda está em alguns países) e não era invulgar que algumas crianças 
apresentassem sintomas de envenenamento depois de terem tocado em armadilhas 
ou bobinas para moscas. 

Roxarsone – suplemento de arsênico para animais 

O arsênico era adicionado a alimentação para animais como método de prevenção 
de doenças e de estimulação do crescimento.28 29 Um exemplo é o roxarsone, O 
arsênico era adicionado a alimentação para animais como método de prevenção de 
doenças e de estimulação do crescimento. Cerca de 70% dos criadores de frangos 
dos Estados Unidos usaram-no desde 1995.30 Em 2009, a um controverso composto 
de arsênico que foi aprovado em 1944 e largamente usado como um suplemento 
nutricional para galinhas Poison-Free Poultry Act propôs que fosse banido o uso de 
roxarsone na produção industrial de suínos e de aves.31 Em 2011 a Pfizer, fabricante 
do roxarsone, retirou voluntariamente o produto do mercado Americano, mas 
continua a vendê-lo internacionalmente.32 

A ingestão de arsênico na dieta humana varia muito e calcula-se que varie de menos 
10 µg/dia até 200 µg/dia. No Reino Unido e em outros países, o peixe é o mais 
contribuidor de arsênico na dieta dos humanos. Com exceção do peixe, a maioria 
dos alimentos contém menos de 0.25 µg/g de arsênico. Algumas espécies de peixe 
contêm entre 1 e 10 g/g. Níveis de arsênico iguais ou acima de 100µg/g estão 
presentes em animais que vivem no fundo do mar e no marisco.33 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Insect
http://en.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://en.wikipedia.org/wiki/Fungi
http://en.wikipedia.org/wiki/Roxarsone
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A ingestão de arsênico por consumidores de peixe pode atingir vários milhares de µg 
por dia.34 Os níveis de arsênico inorgânico são geralmente maiores no marisco. 
Porém, não existem notícias de toxicidades agudas no homem em resultado do 
consumo de arsênico orgânico em frutos do mar. 

Existe uma ingestão segura de arsênico? 

Uma forma de determinar os níveis seguros de arsênico nos alimentos é 
comparando os padrões de segurança em água potável. Esta comparação é feita 
com base em espécies inorgânicas já que estas são consideravelmente mais tóxicas 
do que as espécies com arsénico orgânico. 

Alguns países, incluindo o Reino Unido e a Austrália usam atualmente um limite de 1 
ppm para o arsênico em alimentos. Em 1989 a FAO e a OMS estabeleceram 
conjuntamente uma ingestão tolerável provisória de 0.015mg de arsênico 
inorgânico/kg peso corporal/semana, ou 130 μg/dia para um adulto de 60 kg. Este 
nível já é ultrapassado pela ingestão de 200 μg/dia ao beber 4 L de água contendo 
50 ppb (=mcg/L) As. 

O arroz pode ser uma fonte de sobre-exposição ao arsênico, principalmente se for 
cultivado em água contendo mais de 10mcg/L de arsênico, como acontece no 
Bangladesh e em outros países produtores de arroz.35 

Sintomas de Toxicidade 

Os pacientes expostos ao arsênico terão frequentemente um cheiro de alho na 
respiração e nos fluidos dos tecidos. No envenenamento por arsênico trivalente os 
efeitos clínicos dependem da cronicidade da exposição. Exposições agudas 
apresentam geralmente sintomas gastrointestinais semelhantes à cólera: vômitos e 
diarreia grave (que pode ser aguada e muitas vezes com sangue). O paciente com 
intoxicação aguda estará em grande sofrimento, muitas vezes desidratado e em 
estado de choque hipovolêmico. 

A toxicidade crônica é mais traiçoeira e pode se apresentar como uma dermatite 
clássica: hiperqueratose semelhante a orvalho em uma estrada poeirenta ou 
neuropatia periférica: classicamente é uma parestesia dolorosa com uma distribuição 
irregular. Além disso, aparecem linhas esbranquiçadas (linhas Mees), que se 
parecem muito com as lesões traumáticas nas unhas. 

A intoxicação por arsênico é conhecida por apresentar sintomas como uma 
coloração da pele cinza escuro, verrugas semelhantes à queratose nas palmas das 
mãos e plantas dos pés, faixas de Mees, erupções na pele semelhantes a acne, 
câncer de pele, doenças no fígado e rins, vômitos, inflamação gastrointestinal e 
alterações cerebrais. Os sintomas de intoxicação aguda grave são náuseas, 
vômitos, inflamação gastrointestinal com diarreia grave, choque devido a uma 
grande perda de fluidos e de eletrólitos, insuficiência renal, insuficiência respiratória 
e coma. 

Uma exposição crônica ao arsênico ou uma sobrecarga têm sido associadas a 
alopecia, dermatite, mialgia, letargia, cansaço, confusão mental, diarreia, dor de 
cabeça, sensação de queimadura nas extremidades, prisão de ventre, estomatite, 
epilepsia e convulsões, cicatrização lenta, edema devido ao desequilíbrio de 
eletrólitos e neuropatia. 

O arsênico não orgânico atravessa a placenta e pode causar a morte neonatal. 
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Diagnosticando a Exposição ao Arsênico 

SANGUE: Devido à rápida excreção através dos rins e soro, os níveis totais de 
arsênico no sangue não são muitas vezes úteis no diagnóstico do envenenamento 
agudo por arsênico, a não ser que as amostras sejam obtidas logo depois da 
exposição. Níveis sanguíneos moderadamente elevados podem ser apenas uma 
indicação de uma ingestão excessiva de arsênico devido à dieta ou a outras fontes. 
Evitar alimentos contendo arsênico como peixe e chlorella (um tipo de alga) e outras 
fontes com níveis de arsênico potencialmente elevados durantes três dias, antes de 
repetir o teste. Os resultados da repetição deverão estar dentro do intervalo 
esperado. Se isso não acontecer, pode estar perante uma exposição grave e direta. 
Avalie as potenciais fontes. 

URINA: Os níveis de excreção urinários médios ou moderadamente elevados podem 
ser causados por um aumento da ingestão de arsênico na dieta diária. Avalie as 
potenciais fontes e se você suspeitar que a dieta possa estar relacionada com esses 
níveis, evite alimentos contendo arsênico e outras fontes com alto potencial de 
arsênico durante três dias antes de repetir o teste. Colete urina durante 24 horas. Se 
a concentração na urina for acima de 50mcg/L, consulte um médico especializado 
em toxicologia clínica de metais (consulte www.ibcmt.com) 

CABELO/UNHAS: o cabelo e as unhas são bons indicadores no diagnóstico de uma 
exposição crônica ao arsénico. Ambos os testes podem localizar a exposição ao 
arsênico de longo prazo, muito antes de os sintomas de intoxicação serem óbvios. 
Este facto é do conhecimento da medicina forense há já algum tempo. 

Tratamento da Intoxicação por Arsênico 

O agente quelante BAL (Anti-gás tóxico britânico) foi desenvolvido como um 
tratamento de emergência para uma guerra química baseada em envenenamento 
por arsênico durante a II Guerra Mundial. O BAL (nome químico: dimercaprol; 2,3-
dimercaptopropanol) vem sido usado pela comunidade médica há mais de 60 anos, 
mas uma vez que provoca efeitos colaterais graves, foi agora substituído por 
agentes quelantes igualmente eficazes como o DMPS, que causa menos efeitos 
colaterais do que o DMSA, que é bem tolerado até pelas crianças. 

(Para mais informações sobre agentes quelantes, veja o compêndio IBCMT em 
Clinical Metal Toxicology por P.J. Van der Schaar or Toxic Metals and Antidotes by 
Blaurock-Busch) 

DMPS e DMSA 

Ten. O DMPS é administrado de forma intravenosa e oral, mas para o DMSA é 
considerado uma escolha mais segura para as crianças. 

O DMPS tem uma forte afinidade para se ligar com cobre e de zinco e a contínua 
administração pode interferir com o metabolismo destes metais. Quando o DMPS é 
usado em um tratamento por um longo período de tempo, o estado do cobre e zinco 
deve ser cuidadosamente observado e é recomendável que sejam tomados 
suplementos entre tratamentos. Os tratamentos devem ser cuidadosamente 
espaçados. 

Ambos os medicamentos têm um cheiro forte, não muito diferente de ovos podres. 
Para disfarçar o odor desagradável, envolva as cápsulas em pão ou em outro 
alimento e tome conforme indicação do médico. É melhor tomar os quelantes orais 
com o estômago vazio e com 1-2 xícaras de água. A coleta de urina deve ser feita 4 

http://www.ibcmt.com/
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horas depois da ingestão. Depois de coleta de urina estar concluída, os pacientes 
são aconselhados a beber água suficiente para melhorar a depuração renal. 

Efeitos colaterais do DMSA ou DMPS: Náuseas, vômitos, diarreia, fezes moles, 
gosto metálico na boca, cólicas abdominais e no estômago, (isto acontece com mais 
probabilidade quando o trato digestivo é altamente tóxico), sintomas semelhantes a 
gripe, dor de cabeça e visão temporariamente enfraquecida. Os últimos sintomas 
são muitas vezes descritos por pacientes que sofrem de problemas neurológicos, 
possivelmente devido a intoxicação por metais pesados. Se ocorrer um desses 
sintomas, consulte um médico. 

Os casos clínicos fornecem provas significativas de que os efeitos colaterais do 
DMSA diminuem consideravelmente quando a carga tóxica é reduzida. Não é 
incomum que um adulto reaja de forma intensa a uma dose relativamente baixa de 
DMSA (500mg ou menos), mas não sinta efeitos secundários depois de um 
tratamento bem sucedido. Não é incomum que esse paciente tolere o triplo da 
quantidade inicial sem notar qualquer problema. Não temos conhecimento de 
relatórios comparáveis envolvendo crianças. 

Afirma-se freqüentemente que uma das vantagens da utilização do DMSA é sua 
capacidade para passar a barreira hematoencefálica. Infelizmente, não existe 
nenhum estudo em animais que apoie esta afirmação. Nenhum estudo feito em 
humanos o provou. Porém, os estudos indicam que os sintomas e o comportamento 
melhoraram depois da quelação. 

Podem existir outras explicações para apoiar a utilização de qualquer uma destas 
substâncias quelantes para desintoxicar o cérebro e o sistema nervoso central. 

Os dois agentes quelantes têm propriedades químicas semelhantes. Ambos são 
hidrofílicos, ou seja, solúveis em água, o que significa que o DMPS e o DMSA não 
entram facilmente nos tecidos gordos. O cérebro e os nervos consistem em tecido 
adiposo. 

Barreira hematoencefálica 

Embora a barreira hematoencefálica impeça a passagem de toxinas, está sendo 
discutida a hipótese de que os campos magnéticos como que os são emitidos por 
celulares, micro-ondas e até uma exposição temporária a radiação abram essa 
barreira, permitindo a passagem de substâncias estranhas como as toxinas ou 
agentes de quelação. Febre e infecções, trauma cerebral, a hipertensão, a 
hiperosmolaridade (ou seja, a presença de uma concentração elevada de uma 
substancia no sangue) podem abrir esta barreira; problemas de desenvolvimento 
podem impedir seu pleno desenvolvimento no momento do nascimento.36 

Espaçamento tratamentos e homeostase 

Pode existir outra razão que faça com que a desintoxicação melhore problemas 
neurológicos. Pode ser feita a homeostase em uma tentativa de trazer ordem para 
um sistema altamente desequilibrado. Por outras palavras, depois de um agente de 
quelação ter removido os metais tóxicos do corpo, a homeostase pode reequilibrar a 
bioquímica do corpo. 

O autor pensa que pode ser esse o caso e parece sensato espaçar os tratamentos 
de quelação em várias semanas em vez de tentar fazer demasiados tratamentos em 
uma sucessão rápida. Mas não é necessariamente melhor e pode ser sensato 
permitir que o corpo se ajuste e reorganize sua bioquímica interna. Esta 
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redistribuição de metais tóxicos e vitais pode, na verdade, fazer com que sejam 
libertados metais dos órgãos, uma desintoxicação que seria difícil de fazer de outra 
forma. 

Consideração terapêutica 

Quando é diagnosticada uma sobrecarga crônica de arsênico através de análises no 
cabelo ou nas unhas e quando é descartada uma exposição imediata, a 
desintoxicação nutricional pode ser suficiente. Complemente os aminoácidos 
contendo enxofre (cisteína, metionina) juntamente com vitamina B, aumente a 
ingestão de vitamina E (de todos os tocoferóis) e verifique o estado do selênio. O 
arsênico suprime o iodo e o selênio e uma ingestão adequada de selênio pode 
ajudar na eliminação corporal natural do arsênico. 

Verifique a função da tiroide (especialmente T3 e TSH) e os níveis de iodo através 
do sangue, urina e testes no cabelo. Um nível baixo no sangue e/ou urina indica um 
fornecimento nutricional inadequado, enquanto uma baixa concentração no cabelo 
reflete uma ingestão cronicamente baixa. Uma ingestão excessiva de iodo (através 
de suplementos ricos em iodo como a chlorella e algas) pode também interromper o 
metabolismo da tiroide. Os produtos com algas podem ter níveis elevados de 
arsênico.37 

Investigação 

A relação entre funções cognitivas e concentrações no cabelo de chumbo, arsênico, 
cádmio e alumínio foi testada em uma seleção aleatória de 69 crianças. Os dados 
obtidos mostraram uma correlação significativa entre as capacidades de leitura e de 
escrita e níveis elevados de arsênico, assim como a interação entre arsênico e 
chumbo. Crianças com capacidades visuais e motoras reduzidas tinham claramente 
elevados níveis de Al e chumbo. 

Moon C. et al: Main and interactive effects of metallic pollutants on cognitive function. 
J. Learning Disabilities (18(4):217-21. 1985) 
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Chumbo (Pb) 

O chumbo é um metal de uma cor cinza azulada que surge naturalmente e pode ser 
encontrado em pequenas quantidades na crosta terrestre. O chumbo está presente 
em todas as partes de nosso ambiente, mas a maior parte de nossa exposição é 
causada por atividades humanas incluindo a queima de combustíveis fósseis, 
mineração e indústria. 

O chumbo tem várias utilizações diferentes. É usado na produção de baterias, 
munições, produtos de metal (soldas e tubagens) e dispositivos para proteger dos 
raios-X. Devido a preocupações relacionadas com a saúde, o chumbo em produtos 
para pintura e cerâmica, calafetagem e soldas de tubagens tem sido reduzido 
drasticamente nos últimos anos. O uso de chumbo como aditivo para gasolina foi 
banido nos Estados Unidos em 1996 e na Europa depois do ano 2000. 

Fontes de Exposição 

A exposição ao chumbo pode acontecer respirando ar ou poeira no local de trabalho, 
comendo alimentos contaminados ou bebendo água contaminada. Trabalhos ou 
passatempos como fazer vitrais aumentam a exposição ao chumbo. Alguns produtos 
relacionados com a saúde ou remédios tradicionais também podem conter chumbo. 
As crianças podem ser expostas ao comerem lascas de tinta com chumbo ou ao 
brincarem em um solo contaminado. O chumbo pode danificar o sistema nervoso, 
rins e sistema reprodutivo. A Agência de Proteção do Ambiente (EPA) limita o 
chumbo na água potável a 15 μg por litro. A Organização Mundial de Saúde 
recomenda um limite de 10mcg/l e este nível foi aplicado nos países europeus em 
2013. 

Reduzir a exposição 

Se suspeitar que existe um problema com chumbo na água canalizada, faça correr 
ou descarregue a água que tenha estado parada durante a noite antes de beber ou 
de cozinhar com ela. 

Não permita que as crianças mastiguem ou toquem com a boca em superfícies que 
possam ter sido pintadas com tinta com chumbo. Alguns tipos de tintas e de 
pigmentos que são usados na maquiagem ou na coloração do cabelo contêm 
chumbo. Mantenha estes produtos longe das crianças. 

Se uma casa tiver uma pintura com tinta com chumbo ou se você mora em uma 
zona que está contaminada com chumbo, lave frequentemente as mãos e os rostos 
das crianças para remover poeiras de chumbo e do solo e limpe regularmente a 
casa. 

Toxicidade 

O chumbo pode afetar praticamente todos os órgãos e o sistema corporal. Este 
metal tóxico é conhecido por causar várias anemias. O chumbo afeta o sistema 
nervoso tanto em adultos como em crianças. Uma exposição prolongada em adultos 
pode resultar na diminuição do desempenho em alguns testes que medem as 
funções do sistema nervoso. Pode também causar fraqueza nos dedos, pulsos e 
tornozelos. A exposição ao chumbo pode aumentar a pressão sanguínea, 
particularmente em pessoas de meia-idade ou idosas. A exposição a níveis elevados 
pode danificar seriamente o cérebro e os rins em adultos e crianças e pode até 
causar a morte. Nas gestantes, elevados níveis de exposição podem causar um 
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aborto. Nos homens, um elevado nível de exposição pode afetar negativamente a 
produção de esperma. 

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos (DHHS) determinou que o chumbo 
e os compostos de chumbo podem causar câncer em humanos e a EPA determinou 
que o chumbo é um provável carcinógeno humano. A Agência Internacional para a 
Investigação do Câncer (International Agency for Research on Cancer - IARC) 
afirmou que o chumbo inorgânico é provavelmente carcinógeno para os seres 
humanos e que não existe informação suficiente para determinar se os compostos 
de chumbo orgânicos podem causar câncer em seres humanos. 

As crianças e a sobre-exposição ao chumbo 

A exposição ao chumbo é mais perigosa para crianças pequenas e nascituros. As 
crianças em gestação podem ser expostas ao chumbo através de suas mães. Os 
efeitos perigosos podem incluir partos prematuros, bebês pequenos, uma diminuição 
na capacidade mental em lactentes, dificuldades de aprendizagem e um crescimento 
reduzido nas crianças mais jovens. Estes efeitos são mais comuns se a mãe ou o 
bebê forem expostos a níveis elevados de chumbo. Alguns destes efeitos podem 
persistir para além da infância. 

As crianças mais pequenas podem ser expostas comendo lascas de tinta com 
chumbo ou mastigando objetos pintados com este tipo de tinta, engolindo poeira da 
casa ou terra que contenha chumbo. 

As crianças são mais vulneráveis ao envenenamento com chumbo do que os 
adultos. Uma criança que engula grandes quantidades de chumbo pode ter anemia 
no sangue, dores graves de estômago, fraqueza muscular e danos cerebrais. Se 
uma criança engolir pequenas quantidades de chumbo, podem ocorrer menos 
efeitos graves no sangue e na função cerebral. Mesmo em níveis mais baixos de 
exposição o chumbo pode afetar o desenvolvimento físico e mental de uma criança. 

Diagnóstico 

O chumbo no corpo humano pode ser medido facilmente no sangue, urina, ossos, 
dentes ou cabelo. A água e o solo são fontes de exposição e podem ser testados de 
forma confiável. 

Quando conhecemos a fonte da exposição podemos evitá-la e ou removê-la por 
completo. 

Sangue 

Níveis levemente elevados no sangue podem ser uma indicação de uma ingestão 
excessiva devido à dieta, água ou a outras fontes. O fumo passivo é uma causa de 
exposição a metais nas crianças. Inalar o fumo pode levar a uma concentração 
elevada de chumbo, níquel e cádmio no sangue. Evite as fontes contendo chumbo 
durante três dias antes de repetir as análises ao sangue. Os resultados da repetição 
devem estar dentro dos níveis expectáveis. Se isso não acontecer, consulte um 
médico e verifique as fontes de exposição imediata. 

Medindo um nível de chumbo no sangue (BLL) de um indivíduo, podemos detectar 
envenenamento em adultos e crianças. Quando o chumbo no sangue está alto, 
surge um aumento de eritrócitos de protoporfirina (EP).2 

-  Os padrões para um nível elevado de chumbo no sangue em adultos 
estabelecidos pelo Centro para Controle de Doenças (Center for Disease 
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Control) é de 25 microgramas por decilitro (25 µg/dl) do sangue completo. Este 
nível admite que todos os adultos têm alguma contaminação acumulada de 
chumbo. 

-  O nível para uma criança é mais baixo. Atualmente é de 10 microgramas por 
decilitro (10 µg/dl) de sangue.2 

O Centro para Controle e Prevenção de Doenças (Centers for Disease Control and 
Prevention - CDC) afirma que um nível de chumbo no sangue acima de 10μg/dL é 
motivo para preocupação. Também afirma que o chumbo pode prejudicar o 
desenvolvimento até em BLLs abaixo de 10μg/dL.3 38 

Os BLLS da Agência Ambiental Alemã são mais baixos do que os estabelecidos 
pelas agências norte-americanas. Na Austrália, o nível aceitável de chumbo no 
sangue desceu de 25µg/dL para 10 µg/dL em 1992. Em 1993 o National Health and 
Medical Research Council (NH&MRC- Conselho Nacional de Saúde e Investigação 
Médica) estabeleceu como objetivo que em 1998 todos os australianos tivessem um 
BLL menor do que 15 µg/dL (excetuando os que trabalham na indústria do chumbo) 
e foram criadas estratégias para que 90% das crianças em idade pré-escolar 
tivessem BLLs abaixo de 15 µg/dL. Em 1996 um inquérito nacional sobre chumbo no 
sangue (National Blood Lead Survey - the Donovan Survey) descobriu que 7.7% das 
crianças com idades entre um e quatro anos tinham níveis acima de10µg/dL e que 
1.7% tinham mais de 15 µg/dL.4 

Crianças (EUA) < 100 µg/L   = 10µg/dl

Adultos (EUA) < 250 µg/L 

Crianças e adultos (Alemanha)   < 50 

Mulheres (18-69anos) (Alemanha) < 70 

Homens (18-69anos) (Alemanha) < 90

Intervalos de biomonitoramento para uma população normal, isto é, não exposta.

Os níveis de sangue acima dos intervalos dados indicam uma necessidade de ação.

 

-  O CDC dos Estados Unidos recomenda que que todas as crianças façam um 
rastreamento anual para o envenenamento por chumbo. Isto é especialmente 
importante para crianças entre os seis meses e os seis anos de idade. 

-  Crianças com um nível de eritrócitos de protoporfirina (EP) de 35 microgramas 
por decilitro(=350µg/l) devem ser fazes testes para medir o chumbo no 
sangue. 

-  Crianças com um BLL de 20 microgramas por decilitro (=200µg/L) ou mais 
elevado devem ser rastreadas por seu médico para detectar envenenamento 
por chumbo. 

-  O tratamento medico é necessário se o BLL for maior do que 45 microgramas 
por decilitro (=450 µg/l). 

-  A exposição ao chumbo pode também ser avaliada medindo os eritrócitos de 
protoporfirina (EP) em amostras de sangue. Porém, o nível de EP não é 
suficientemente sensível para identificar crianças com níveis de chumbo no 
sangue abaixo de 250 microgramas por litro (μg/L). 
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URINA 

os níveis de excreção de chumbo médios ou moderadamente elevados podem ser 
causados por um aumento na ingestão. Analise sua água e certifique-se de que a 
criança não está exposta a tinta contendo chumbo. 

CABELO/UNHAS 

O cabelo e as unhas são semelhantes a tecido ósseo. O chumbo é facilmente 
absorvido pelo osso e quando se desloca para a medula óssea perturba facilmente o 
metabolismo do ferro, levando a anemias. Uma vez que o cabelo e as unhas se 
assemelham a tecido ósseo, uma elevada concentração de chumbo em cabelos ou 
unhas pode permitir uma intervenção atempada em anemias causadas por chumbo. 
A análise de chumbo no cabelo vem sendo indicada como um teste útil para crianças 
na avaliação da exposição crônica e dos desequilíbrios minerais. Os investigadores 
Wilhelm M e outros descobriram através de análises ao cabelo que as crianças < 5 
anos são particularmente propensas a exposições elevadas a cádmio e chumbo e 
que seu nível de zinco é menor quando comparado com o de crianças mais velhas.39 

Chumbo nos Dentes e Ossos 

Pode ser medido por técnicas de Raios-X, mas estes métodos não estão 
amplamente disponíveis. 

Concentração de Chumbo no Leite Materno ou em Lactantes 

A alimentação com leite materno com alta concentração de chumbo é uma das 
primeiras fontes de exposição ao chumbo em recém-nascidos. Pesquisas da 
Universidade King Saud de Riade e do King Khalid University Hospital descobriram 
uma grande variedade de chumbo no leite materno de mães que estavam 
amamentando. A concentração de alumínio variava de 0.318µg/dL até uns elevados 
2.5µg/dL com uma média de 0.768 ± 0.42µg/dL. As mães que moravam perto de 
áreas industriais ou de rodovias apresentavam concentrações mais altas do que 
aquelas que residiam em áreas remotas. (Ann Saudi Med 1995;15(3):249-251). 

Chumbo na água 

O conteúdo mineral e conteúdo do oligoelemento da água variam e são muito 
influenciados pelo ambiente, localização geográfica, tratamento de água e os tubos 
em que a água passa. 

O conteúdo mineral da água nas cidades é menos influenciado pelas condições 
climáticas como o calor prolongado ou chuva do que a água subterrânea dos poços 
ou cisternas. 

Raramente existe chumbo na água encanada, mas este entra na água da torneira 
através da corrosão de materiais de encanamento. As casas construídas antes de 
1986 poderão ter canos, elementos ou solda de chumbo. Porém, as casas novas 
também estão em risco: embora legalmente sejam “livres de chumbo”, o 
encanamento pode conter até 8 por cento de chumbo. O problema mais comum 
surge nas torneiras e acessórios de latão cromado que podem vazar grandes 
quantidades de chumbo na água, especialmente na água quente. 

Para verificar o conteúdo de chumbo, você precisa de 10 ml de água para testar. 

-  Verificar sua cisterna ou água encanada: 
Ligue a torneira da sua cozinha e deixe a água correr por 10 minutos. Após 
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esse tempo, você está tirando água do poço ou dos canos da cidade. Abra o 
tubo de plástico fornecido pelo laboratório, o enxague três vezes e depois o 
encha. Não o encha totalmente até cima. Deixe cerca de um centímetro de 
espaço vazio. 

-  Verificar suas tubulações de água  
As tubulações antigas são uma fonte de metais e bactérias. Quando a água 
fica durante várias horas nos tubos, dependendo da sua acidez ou 
alcalinidade, pode causar a corrosão. Solda antiga pode liberar metais tóxicos 
em sua água potável. Cobre pode ser liberado dos cabos de cobre. 
Para ver como a sua água potável é afetada, você deve tirar a amostra de 
água logo pela manhã. Abra a torneira e enxague o tubo de plástico ou garrafa 
três vezes, em seguida, a encha. Não o encha totalmente até cima. Deixe 
cerca de um centímetro de espaço vazio. 

Chumbo na tinta 

-  Se você mora em uma casa antiga e se seus filhos têm o hábito de arranhar ou 
lamber a tinta das paredes ou de objetos pintados, você pode querer verificar 
se existe perigo. É necessário cerca de meia colher de chá para fazer o teste 
de avaliação de risco. Se existir perigo, contrate um profissional de saúde 
especializado.  

Opções de Tratamento 

-  Todas as formas de ácido etilenodiamino tetra-acético ou EDTA (NaEDTA, 
NaMgEDTA, CaEDTA) têm uma grande capacidade de ligação ao chumbo. O 
CaEDTA foi aprovado pela FDA para quelar chumbo, mas a administração 
intravenosa do EDTA não é uma opção para crianças – a não ser que tenha 
sido diagnosticada uma intoxicação aguda e que o médico que administra seja 
um toxicologista ou tenha formação em toxicologia de metais. Se o EDTA for 
receitado como tratamento, apenas o CaEDTA deve ser administrado em 
crianças e nunca nas mais novas. 

-  Os supositórios de EDTA estão à venda, mas eles apenas desintoxicam o 
cólon, não sendo por isso úteis no tratamento de uma intoxicação sistêmica 
com chumbo. 

-  O EDTA oral é muitas vezes recomendado, mas não é um meio de 
desintoxicação eficaz. Apenas 5% do EDTA é absorvido pelo trato 
gastrointestinal, o que é muito pouco para fazer qualquer ligação ao metal. 

-  O DMSA foi aprovado pela FDA para o tratamento de intoxicação com chumbo 
em crianças. A dose recomendada é de 10mg/kg de peso corporal. Está 
também na lista oficial de Antídotos Europeus, publicada e autorizada nos 
centro de controle de envenenamento. 

-  Para mais informação sobre antídotos para envenenamento com chumbo, 
contate o centro local para tratamento de envenenamentos ou consulte 
www.ibcmt.com com para toxicologistas de metais clínicos. Os membros estão 
listrados por países. 

-  As alternativas para reduzir uma exposição crônica leve ou moderada são a 
vitamina C, glutationa, L-cisteína e L-Metionina. Consulte um médico ou um 
nutricionista para saber o tratamento adequado e necessário. 

http://www.ibcmt.com/
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-  Verifique os níveis de zinco da criança. Meninos autistas ou hiperativos 
apresentam por vezes um metabolismo de zinco com perturbações. Substituir 
apenas o zinco pode não ser a resposta. Muitas vezes é necessário adicionar 
vitamina B6 para melhorar a absorção de zinco. Enquanto podemos verificar 
os níveis de vitamina B6 no sangue, o teste é raramente necessário. Comece 
por pequenas doses de complexo de vitamina B contendo B6 (Piridoxina) ou 
complemente apenas com Piridoxina. A vitamina B6 estimula a recordação dos 
sonhos e pacientes com deficiência desta vitamina nunca sonham. Assim que 
a B6 for tomada adequadamente, voltam as recordações dos sonhos. Se 
existir um excesso de vitamina B6 os pacientes têm pesadelos e até 
alucinações.40 
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Manganês (Mn)-Essencial e potencialmente neurotóxico 

O corpo humano contém aproximadamente 10mg de manganês, a maior parte dele 
no fígado, ossos e rins. Este elemento de rastreio é um cofator para uma série de 
enzimas importantes como arginase, colinesterase, fosfoglicomutase, piruvato 
carboxilase, superóxido dismutase mitocondrial e vários fosfatos, peptidases e 
glicosiltransferases. O manganês trabalha com a vitamina K na formação de 
protrombina e é parte da primeira fase da enzima desintoxicante MnSOD, 
necessárias por suas propriedades antioxidantes. 

Em certos casos, o Mn2+ pode ser substituído Co2+ ou Mg2+. Assim, é importante 
manter todos os metais em equilíbrio. 

Funções importantes na saúde: 

-  Essencial para a utilização da glucose 
-  Síntese e metabolismo de lípidos 
-  Metabolismo do colesterol 
-  Funcionamento e desenvolvimento do pâncreas 
-  Prevenção da esterilidade 
-  Crescimento e desenvolvimento normal do esqueleto 
-  Importante para o metabolismo das proteínas e ácido nucleico 
-  Ativa as funções das enzimas 
-  Está envolvido na síntese da hormona da tiroide 

 

Crianças. 0-5 meses: 0,5-0,7

Crianças. 5-12 meses 0,7-1,0

Crianças, 1-3 anos 1,0-1,5

4-6 1,5-2,0

7-10 2,0-3,0

11+ 2,5-5,0

Adultos,
todos os 

gêneros
2,5-5,0

Quantidade Diária Necessária (em mg)

 

 

Absorção e excreção: 

O metabolismo do manganês é semelhante ao do ferro. É absorvido no intestino 
delgado e embora o processo de absorção seja lento, a taxa total de absorção é 
excepcionalmente alta, cerca de 40%. O manganês em excesso é excretado na bílis 
e secreção pancreática. Apenas uma pequena quantidade é excretada na urina. 

O cálcio pode suprimir a capacidade do corpo em absorver manganês. 
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Fontes: 

O fígado e os rins são as fontes principais na carne. O gérmen de trigo, legumes, 
nozes e chá preto são boas fontes vegetais. 

Gérmen de trigo 9 Ostra 0,6

Aveia em flocos 5 Figado 0,25-0,36

Farelo de trigo 4 Queijo 0,017-0,19

Cereais 2,4-4 Peixe 0,012-0,12

Soja 3 Rins 0,6-0,1

Pão de trigo integral 2,3 Carne 0,2-0,8

Salsa 3 Frango 0,02

Legumes 1,3-2 Perú 0,03-0,05

Sorgo 1,9

Pão de centeio 1

Arroz 1

Conteúdo de manganês nos alimentos (mg/100g)

Alimentos vegetais Alimentos animais

 

Uma pessoa saudável excreta aproximadamente 4 mg/dia, que é a quantidade 
mínima diária que devemos consumir. 

Sintomas de potencial insuficiência: 

Nunca foi reportada insuficiência de manganês em seres humanos, o que significa 
que a relevância médica de uma verdadeira deficiência é ainda desconhecida. 
Porém, já existem provas de insuficiência de manganês em animais. Por exemplo, 
ratos que são alimentados com uma dieta pobre em manganês desenvolvem 
esterilidade. Os machos apresentam degeneração testicular enquanto as fêmeas 
demonstram incapacidade de amamentar seus filhotes. Nos pintos, as dietas 
deficientes em manganês podem causar distúrbios do crescimento ósseo. Assume-
se que estes sintomas possam ser comparados aos que foram vistos em humanos. 

-  Ataxia 

-  Desmaios 

-  Perda de audição 

-  Ligamentos e tendões fracos 

-  Possível causa de diabetes. Estudos médicos indicam que uma insuficiência de 
manganês impede o metabolismo da glucose e reduz a produção de insulina. 

-  A insuficiência de manganês tem sido ligada a miastenia grave. O manganês 
ativa vários sistemas de enzimas e é importante na utilização das vitaminas C, 
E, colina e outras vitaminas B. A utilização inadequada de colina reduz a 
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síntese de acetilcolina, causando por exemplo situações de miastenia grave 
(perda de força muscular). 

 

Toxicidade: 

A sobrecarga de manganês está geralmente relacionada com poluição industrial. O 
envenenamento por manganês já foi detectado em trabalhadores de fábricas de 
baterias. Os sintomas de toxicidade são semelhantes aos da doença de Parkinson 
(tremores, músculos rígidos). O excesso de manganês já foi relacionado com 
hipertensão em doentes com 40 anos de idade ou mais velhos. 

Se a água dos poços for rica em manganês, o crescimento de bactérias pode ser um 
problema, especialmente se a concentração de ferro também é elevada. 

O excesso de manganês interfere com a absorção de ferro ingerido através da 
alimentação. Uma exposição prolongada a níveis excessivos de manganês pode 
causar anemia por deficiência de ferro. O aumento da ingestão de manganês 
também pode prejudicar das metalo-enzimas de cobre, incluindo a enzima 
desintoxicante CoZnSOD. 

Sintomas de sobre-exposição ao manganês: 

-  Doenças psiquiátricas 
-  Confusão mental 
-  Memória debilitada 
-  Perda de apetite 
-  Expressão facial semelhante a uma máscara e voz monótona 
-  Andar espástico 
-  Problemas neurológicos 

 

Outras manifestações incluem: 

-  Debilidade no metabolismo de tiamina (B1) 
-  Deficiência de ferro 
-  Necessidade crescente de vitamina C e Cobre. 
-  A toxicidade de manganês pode causar falência renal, alucinações, assim 

como doenças do Sistema Nervoso Central. Níveis elevados de manganês no 
cabelo indicam problemas com o metabolismo de cálcio e/ou ferro. 

 

Diagnóstico laboratorial: 

O manganês influencia o metabolismo do cobre e do ferro e a terapia com 
estrogênio pode aumentar a concentração de manganês, enquanto os 
glucoesteróides alteram a distribuição de manganês no corpo. 

Análises sanguíneas: 

Se estiver agendada uma análise ao sangue, aconselhe o paciente a evitar todos os 
tipos de chás pelo menos durante um dia antes da recolha de sangue. O chá de 
ervas, preto e verde pode conter altas concentrações de manganês. 

A TMI avaliou a concentração de manganês no sangue de 595 pessoas testadas e 
não expostas. 95% da população testada mostrou valores dentro do intervalo de 
referência de 7.10 a 20mcg/l. A média da população total era de12.8mcg/L, 
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comparada com o nível médio de 7.4mcg/L para a população americana (342 
pessoas testadas). Isto sugere que a ingestão média de manganês é baixa na 
população dos Estados Unidos. O principal valor em 26 crianças asiáticas está entre 
os 3 e os 12 anos era de 17.5mcg/L. 

Análises da Urina 

Se a análise de urina basal indicar uma elevação marginal a exposição será 
provavelmente devido à alimentação. A sobre-exposição grave ou a intoxicação de 
manganês são raras. 

A TMI avaliou a concentração de manganês em amostras de urina basal de adultos 
não expostos. Das 1935 pessoas testadas, 95 % tinham níveis de 6.5mcg/l, o que 
está fora da margem de <4.5mcg/l. O intervalo médio era de 2.6mcg/l. 

Em comparação, 95% de 588 crianças com menos de 12 anos apresentavam 
12mcg/l, quase o dobro do nível dos adultos. O intervalo médio de 4mcg / l era 
também consideravelmente mais alto do que nos adultos, o que parece indicar que a 
exposição ao manganês é também um problema entre as crianças. 

Se todos os níveis no sangue completo e/ou urina excederem os valores de 
referência, avalie a potencial fonte e verifique os níveis de manganês no cabelo para 
verificar se existe uma exposição prolongada, já que isso pode potencialmente 
desequilibrar o metabolismo de minerais, afetando as enzimas e os sistemas de 
desintoxicação. 

Análise ao Cabelo 

Para avaliar os níveis de manganês no cabelo é importante que a amostra de cabelo 
testada não tenha coloração. As tinturas para cabelo, especialmente as pretas, 
podem conter manganês, o que significa que os resultados não seriam confiáveis. 
Se o cabelo está com coloração ou quimicamente tratado, use pelos púbicos ou 
unhas. 

A TMI avaliou os níveis de manganês no cabelo de adultos e crianças. Nos 525 
adultos, 95% tinham valores de 0.82mg/kg (=mcg/g). O intervalo médio era de 
0.22mcg/g. Ambos os valores estavam dentro da faixa esperada. O intervalo médio 
era de 0.6mcg/l. 

Em 114 crianças menores de 12 anos, 95% apresentaram 1.19mcg/g, fora da faixa 
esperada de 0.5mcg/g; o valor médio era de 0.38mcg/g manganês, dentro dos 
valores esperados. Isto sugere que a absorção de manganês e o armazenamento 
nos tecidos ao longo do tempo é maior em crianças do que em adultos. 

Estas avaliações sugerem que a sobre-exposição prolongada ao manganês não é 
predominante em adultos, nem comum entre crianças. 

Tratamento 

Se for diagnosticada uma sobre-exposição ou intoxicação de manganês, um 
aumento na Vitamina C melhora as trocas celulares. O envenenamento por 
manganês pode ser tratado com sucesso através terapia de quelação. Embora o 
quelante preferido para adultos seja o EDTA, esta substância não deve ser 
administrada em crianças. Devem ser consideradas mudanças na dieta ou a nível 
nutricional, porque o DMSA não é muito eficaz na remoção do manganês. 

Investigação 
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O Manganês e as Dificuldades de Aprendizagem 

A concentração de manganês no cabelo de recém-nascidos normais aumentou 
significativamente de 0.19µg/g no nascimento para 0.965µg/g às seis semanas de 
vida e para 0.685µg/g aos quatro meses quando os bebês eram alimentados com 
fórmulas infantis. Existiu uma diminuição insignificante para 0.330µg/g aos quatro 
meses de idade em crianças alimentadas com leite materno. Após esta idade foi 
verificado um declínio lento nos valores de manganês no cabelo, que eram de 
0.268µg/g em crianças normais com oito anos de idade e de 0.434 em crianças com 
dificuldades de aprendizagem (hiperativas). Este é o terceiro estudo mostrando 
elevados níveis de manganês em crianças com dificuldades de aprendizagem. 

Collipp, P.J., et al. Manganese in infant formulas and learning disability. Ann. Nutr. 
Metab. 27(6):488-494, 1983. 

 

A Conexão Mercúrio (Hg) 

O mercúrio (Hg), um dos elementos mais tóxicos, passa facilmente a barreira 
hematoencefálica. Pesquisas da Universidade de Calgary documentaram que o 
mercúrio, ao contrário de outros metais tóxicos, é tóxico para as células nervosas, 
até em concentrações mínimas. Em 1997 o Professor Lorscheider e seus colegas da 
Universidade de Calgary, no Canadá, descobriram que o vapor de mercúrio causa 
“lesões moleculares cerebrais”. Pela primeira vez na história da medicina, os 
cientistas foram capazes de demonstrar que quantidades minúsculas de mercúrio 
iniciam e provocam degeneração neurológica.41 

O mercúrio elementar e o metilmercúrio 

O mercúrio (Hg) é um metal pesado que é líquido na temperatura e pressão padrão. 
Pode ser encontrado naturalmente na crosta terrestre. Os minérios mais ricos em 
mercúrio podem conter até 2.5% mercúrio por massa. Estes minérios são 
frequentemente encontrados em regiões vulcânicas como a Espanha e o Peru. A 
mineração de mercúrio começou em 1558 e se tornou em um recurso essencial para 
a economia da Espanha e de suas colônias americanas. Devido às suas 
funcionalidades especiais, o mercúrio e seus compostos foram largamente usados 
na medicina (para termômetros e como conservantes como o tiomersal em vacinas, 
gotas para os olhos e pulverizadores nasais e em antissépticos tópicos). Ainda é 
usado em alguns diuréticos. 

No final do século XX o mercúrio era usado amplamente na produção de cloro e, 
apesar de sua toxicidade ainda é utilizado em cosméticos, particularmente na 
produção de rímel. As lâmpadas economizadoras são preenchidas com mercúrio 
gasoso e a eliminação ou quebra destas lâmpadas pode ser perigosa.42 Também no 
século XX o mercúrio era frequentemente administrado em crianças como laxativo 
ou vermífugo e era usado em pós para a dentição de lactentes.43 

O mercúrio em medicamentos e medicina 

Há alguns anos atrás, o autor encontrou um paciente com esclerose múltipla que 
recebeu fricções com mercúrio como tratamento! Isto aconteceu em 1980 e ele 
acabou em uma cadeira de rodas. Isto demonstra como o julgamento médico pode 
estar errado. 
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Existem no mercado alguns medicamentos contendo mercúrio. Estes incluem gotas 
para os olhos, pulverizadores nasais, loções e soluções antibióticas, Neosporin e 
loções para o tratamento de problemas fúngicos, pomadas para alívio de 
hemorroidas e em várias soluções tópicas ou pomadas. O mercúrio pode ser 
encontrado em antibióticos de suspensão para os ouvidos e em injeções de 
testosterona. Os produtos contendo mercúrio estão listrados em 
http://www.scribd.com/doc/8080205/Medicines-That-Contain-Mercury 

Intoxicação ambiental 

O mercúrio pode causar envenenamento agudo ou crônico. O autor participou de um 
comitê científico convidado para ir em Buyat Bay, na Indonésia, onde uma aldeia 
inteira sofreu de envenenamento agudo de mercúrio como resultado da mineração 
de ouro. Nos países asiáticos as empresas de mineração ainda lavam o ouro com 
mercúrio e largam a água altamente contaminada no mar, sem qualquer tipo de filtro. 
As pessoas de Buybat Bay não só estavam envolvidas na limpeza de ouro com 
mercúrio, mas também viviam do peixe encontrado na água contaminada. Doenças 
de pele graves, defeitos de nascimento e desordens neurológicas afetavam 
praticamente todos os habitantes dessa pobre aldeia. 

O mercúrio (Hg) e seus compostos são extremamente tóxicos e devem ser 
manuseados com cuidado. 

O metilmercúrio (Ch3Hg), também conhecido como MgHg é uma forma orgânica de 
mercúrio. Merece atenção porque existe numa forma que é facilmente acumulada de 
forma biológica no organismo. Facilmente se acumula em peixes predadores e nos 
alimentos à medida que viaja pela cadeia alimentar. O consumo de peixe 
contaminado é a principal fonte da exposição humana ao MeHg (National Research 
Council, 2000). 

A Toxicidade do Mercúrio 

O MeHg é a forma mais rapidamente incorporada no tecido biológico, sendo por isso 
o mais tóxico para os humanos. A exposição a esta substância altamente tóxica é 
conhecida por causar efeitos adversos na saúde de humanos e animais. Os dados 
sobre a toxicidade neurológica são mais extensos, sobretudo em organismos em 
desenvolvimento. O sistema nervoso é considerado como sendo o órgão-alvo mais 
sensível. 

A observação indica que quantidades perigosas de metilmercúrio podem entrar no 
feto e no útero, bem como no organismo de um bebê que beba leite materno ou que 
tenha comido comida contaminada. Um total de 43 amostras emparelhadas de 
sangue e de leite materno foram coletadas em 20 mães lactantes. A concentração 
de mercúrio orgânico no leite era proporcional à concentração de mercúrio orgânico 
no sangue materno.44 

Há mais sobre o MeHg. O sistema humano pode produzi-lo internamente. Se 
engolirmos mercúrio inorgânico (como acontece quando fazemos restaurações 
dentárias com preenchimento ou libertamos quantidades mínimas de mercúrio 
durante a mastigação), organismos microscópicos convertem o mercúrio inorgânico 
(Hg) em metilmercúrio (Ch3Hg) mais tóxico. Estes organismos microscópicos são 
bactérias como a Escherichia e Enterobacter encontrada em nosso trato digestivo.45 
Os investigadores sugerem que essas bactérias usam este processo de metilação 
como um mecanismo de resistência/desintoxicação.46 

http://www.scribd.com/doc/8080205/Medicines-That-Contain-Mercury
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Como o MeHg é considerado uma neurotoxina, foi calculada uma Dose de 
Referência (RfD 2001) para o metilmercúrio, para proteger o sistema nervoso em 
desenvolvimento das crianças. Atualmente a EPA dos Estados Unidos usa a RfD de 
0.1mcg/kg peso corporal por dia. Esta é considerada a dose máxima diária sem 
efeitos adversos reconhecidos.47 

O Mercúrio nos Alimentos 

A seguir está uma lista do NRDC (Conselho de Defesa dos Recursos Naturais - 
Natural Resource Defence Council). Inclui a lista dos peixes capturados e vendidos 
comercialmente.48 Para informações sobre o peixe em seu país ou estado, consulte 
as entidades oficiais de seu estado. 

Fontes para o guia da NRDC: Os dados para este guia sobre o mercúrio no peixe 
vêm de duas agências federais dos EUA: a Administração para os Medicamentos e 
Alimentos (Food and Drug Administration – FDA), que testa o mercúrio no peixe e da 
Agência de Proteção Ambiental (Environmental Protection Agency) que determina os 
níveis de mercúrio que são considerados seguros mulheres em idade fértil. 

Sobre as categorias de níveis de mercúrio: As categorias na lista (pouco mercúrio 
para muito alto) são determinadas de acordo com os seguintes níveis de mercúrio na 
carne ou peixe testados. 

-  Pouco mercúrio: Menos de 0.09 partes por milhão 

-  Mercúrio moderado: De 0.09 a 0.29 partes por milhão 

-  Mercúrio elevado: De 0.3 a 0.49 partes por milhão 

-  Nível de muito alto mercúrio: Mais do que 5 partes por milhão 

 

POUCO MERCÚRIO 

Desfrute destes peixes:  
-  Anchovas 
-  Pâmpano 
-  Peixe-gato 
-  Ameijoa 
-  Caranguejo (local) 
-  Lagostim  
-  Corvina (Atlântico) 
-  Linguado* 
-  Arinca (Atlântico) * 
-  Pescada 
-  Arenque 
-  Cavala (Atlântico Norte, Squalius cephalus) 
-  Salmonete 
-  Ostra 
-  Perca (Oceano) 
-  Solha 
-  Escamudo 
-  Salmão (Enlatado) ** 
-  Salmão (Fresco) ** 
-  Sardinha 
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-  Vieira * 
-  Sável (Americano) 
-  Camarão* 
-  Linguado (Pacífico) 
-  Lula (Calamares) 
-  Tilápia 
-  Truta (Água doce) 
-  Pescada 
-  Badejo 
 

MERCÚRIO MODERADO 

Coma seis refeições ou menos por mês: 

-  Perca (Listrada, Preta) 
-  Carpa 
-  Bacalhau (Alasca) * 
-  Corvina (Branca - Pacífico) 
-  Alabote (Atlântico) * 
-  Alabote (Pacífico) 
-  Jacksmelt (nome científico: Atherinopsis californiensis) (Silverside) 
-  Lagosta 
-  Dourado 
-  Tamboril* 
-  Perca (Água doce) 
-  Bacalhau preto 
-  Raia * 
-  Pargo * 
-  Atum (Enlatado 
-  em pedaços) 
-  Atum (peixe-serra) * 
-  Truta Marinha 
 

MERCÚRIO ELEVADO 

É recomendável que não coma mais do que três refeições por mês: 

-  Anchova 
-  Garoupa* 
-  Cavala (Espanhol, Golfo) 
-  Robalo (Chileno) * 
-  Atum (Em conserva) 
-  Atum (Albacora) * 

 

NÍVEL MUITO ALTO DE MERCÚRIO (evitar comer): 

-  Cavala (Rei) 
-  Espadim * 
-  Peixe-relógio * 
-  Tubarão * 
-  Espadarte * 
-  Peixe-batata * 
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-  Atum (Patudo e Ahi) * 
 

* Peixe problemático! Evite comer este peixe. Existem em número 
perigosamente baixo ou é pescado usando métodos ambientalmente 
destrutivos. 

** O Salmão de viveiro pode conter PCBs (Binefilos policlorados), produtos 
químicos com efeitos graves para a saúde no longo prazo. 

 

O Tiomersal e a ligação às vacinas 

Sinônimos químicos para o Tiomersal (C9H9HgNaO2S) são sal sódico do ácido 
tiosalicilato de etil mercúrio, sal sódico de Mercúrio- o-carboxifenil] tio ([o-
carboxyphenyl]thio), etillmercurithiosalicilato de sódio. Bioquimicamente e 
fisiologicamente é um reagente oxidante do grupo sulfidrilo (tiol) capaz de inibir uma 
grande variedade de enzimas dependentes de sulfidrila e proteínas como PI3- 
quinase dependente de sintase de metionina, receptores de transporte de glutamato 
e atpases Na++K+ do grupo P. Também mata micróbios nocivos e, por isso, o 
tiomersal tem sido largamente usado como conservante em vários produtos 
biológicos e medicamentos, incluindo vacinas. 

Aqui está uma “coincidência” curiosa. No final da década de 30, o tiomersal, um 
composto orgânico contendo mercúrio (organomercurial) foi introduzido em vacinas. 
Em 1943 o pediatra austríaco Leo Kanner identificou o autismo como um novo tipo 
de distúrbio mental, rotulando-o de autismo infantil.49 Em 1944, um ano depois da 
publicação de Kanner, Hans Asperger descreveu crianças que ele também chamava 
de autistas, mas que pareciam ter altos coeficientes de inteligência não verbal e que 
usavam adequadamente uma grande quantidade de vocabulário. Permanece a 
confusão sobre a distinção entre a síndrome de Asperger e o autismo altamente 
funcional.50 

O debate sobre as vacinas contendo tiomersal poderem causar autismo deu lugar a 
estudos e a maioria deles não conseguiu encontrar uma ligação forte entre as 
vacinas com tiomersal e as desordens do espectro autista ou DEA (em Inglês: ASD - 
Autism spectrum disorders). Também se concluiu que fazer tal ligação em relação 
aos armacocinéticos de etilmercúrio é ainda menos provável. Aparentemente, 
estudos epidemiológicos que apoiam a ligação demonstraram falhas significativas na 
sua concepção que invalidam suas conclusões.51 

Devido à crescente consciência do teórico potencial de neurotoxicidade de até 
baixos níveis de orgamercuriais, e por causa do crescente número de vacinas 
contendo tiomersal que foram adicionadas ao calendário de imunização infantil, as 
preocupações com o tiomersal nas vacinas e em outros produtos continuam a 
crescer. 

Em 1997, Frank Pallone, um congressista Americano de New Jersey adicionou uma 
simples emenda de 133 palavras a uma autorização da FDA (Administração de 
Alimentos e Medicamentos - Food and Drug Administration). Esta emenda deu à 
FDA dois anos para “compilar uma lista de medicamentos e alimentos que 
contenham compostos de mercúrio introduzidos intencionalmente e fornecer uma 
análise quantitativa e qualitativa dos compostos de mercúrio na lista. O projeto de lei 
- o FDA Modernization Act of 1997 - foi assinado em 21 de novembro de 1997. Os 
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fabricantes de vacinas tinham de reduzir ou eliminar o tiomersal nas vacinas 
recomendadas rotineiramente para crianças com seis anos de idade ou menos, 
excetuando a vacina inativada contra a gripe. Depois de esta lei ter sido assinada 
ficaram disponíveis as vacinas com baixo nível de tiomersal. Estas vacinas infantis 
continham um micrograma ou menos de mercúrio por dose.52 

Em 2012, o CDC Americano declarou que não existem provas convincentes de 
dano(s) causados pelas baixas doses de tiomersal nas vacinas, excetuando reações 
menores como vermelhidão e inchaço no local da injeção. Apesar desta aprovação 
oficial, as agências do Serviço de Saúde Pública, a Academia Americana de 
Pediatria e os fabricantes de vacinas concordaram em julho de 1999 que deveriam 
reduzir ou eliminar o tiomersal das vacinas infantis como medida de precaução. 
Desde 2001, e excetuando algumas vacinas para a gripe, o tiomersal não é usado 
como conservante nas vacinas infantis recomendadas rotineiramente.53 É 
interessante que os fabricantes de produtos farmacêuticos tenham retirado de livre 
vontade do mercado as vacinas com elevado teor de tiomersal e isso levou a alguma 
especulação. 

Em 2010 um estudo do CDC mostrou que a exposição pré-natal e infantil a vacinas e 
imunoglobulinas contendo tiomersal não aumenta o risco de distúrbios do espectro 
autista (DEA). Este estudo de controlo de casos foi conduzido em três organizações 
de gestão de cuidados de saúde (MCOs) com 256 crianças com DEA e fez 752 
controles acompanhados por ano de nascimento, gênero e MCO. A exposição pré-
natal e infantil a vacinas e preparados de imunoglobulinas contendo etilmercúrio de 
tiomersal não estavam relacionados com um aumento do risco de DEA. As 
pesquisas concluíram que a exposição pré-natal e infantil a vacinas e preparados de 
imunoglobulinas contendo etilmercúrio de tiomersal não estavam relacionados com 
um aumento do risco de DEA.54 

Em um estudo semelhante investigadores governamentais do Centro Nacional dos 
EUA para Imunizações e Doenças Respiratórias, Departamento de Gripe, Centro 
para o Controle e Prevenção de Doenças em Atlanta, na Geórgia, registraram 1047 
crianças entre os 7 e os 10 anos e realizaram testes padronizados que avaliam 42 
resultados neuropsicológicos (mas não avaliam distúrbios do espectro do autismo). 
A exposição ao mercúrio a partir do tiomersal foi determinada a partir de registros 
computorizados de imunização, registros médicos, registros pessoais de imunização 
e entrevistas a pais. Informações sobre os potenciais fatores de confusão foram 
obtidas a partir das entrevistas e gráficos médicos. Os investigadores avaliaram a 
associação entre o desempenho neuropsicológico atual e a exposição ao mercúrio 
durante o período pré-natal, período neonatal (28 dias após o nascimento) e durante 
os primeiros 7 meses de vida. Entre os 42 resultados neuropsicológicos os 
investigadores conseguiram detectar poucas associações significativas com a 
exposição ao mercúrio através do tiomersal.55 

Similarmente, o autor participou em um estudo sobre o autismo realizado na Arábia 
Saudita em cooperação com a Universidade do Cairo. Os pesquisadores 
identificaram várias exposições a metais tóxicos no grupo dos autistas. Embora a 
vacinação não pudesse ter sido identificada como uma causa de autismo, as 
crianças autistas que participaram no estudo mostraram níveis de metais tóxicos 
consideravelmente mais altos no cabelo e na urina do que as crianças do grupo de 
controle. A exposição a fumo passivo através da mãe era mais alto no grupo de 
autistas, tal como o consumo de marisco por mães e crianças.56 Também notamos 
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que as deficiências nutricionais eram mais predominantes no grupo dos autistas, 
uma observação também verificada por Priya et al, Goyer e outros.57 58 59 60 

O que têm estes estudos em comum? São baseados em vacinas contendo 
quantidades baixas de tiomersal, 1 micrograma de mercúrio ou menos por dose. 
Mas até maio de 1999, a FDA descobriu que até aos 6 meses de idade as crianças 
podem ter recebido: 

-  75μg de mercúrio a partir de três doses da vacina difteria-tétano-pertussis 
(coqueluche ou tosse convulsa) 

-  75μg a partir de três doses da vacina contra Haemophilus influenzae do tipo B 

-  37.5μg a partir de três doses da vacina contra a hepatite B 

-  um total de 187.5μg de mercúrio. 

Antes do aperfeiçoamento da lei de 2001, uma criança americana de dois anos que 
tivesse recebido a vacinação normal em programas pediátricos normais tinha sido 
exposta a 237 microgramas de mercúrio apenas através da vacinação! 

Três dias em particular podem ser apontados como bastante tóxicos para crianças 
vacinadas antes de 2001: 

-  Dia do nascimento: a vacina da hepatite B contém 12 mcg de mercúrio 

-  Aos 4 meses: As vacinas DTaP e HiB são dadas no mesmo dia, fornecendo 
uma dose de mercúrio de 50 mcg 

-  Aos 6 meses: são administradas as vacinas da Hepatite B e poliomielite, 
fornecendo 62.5 mcg de mercúrio 

-  Aos 15 meses as crianças recebem mais 50 mcg 

Este é um grande contraste com os programas de vacinação envolvendo vacinas 
com baixas doses de tiomersal. Atualmente a EPA dos EUA usa uma Dose de 
Referência (RfD) para o mercúrio de 0.1mcg/kg de peso corporal por dia como o 
valor de exposição sem efeitos adversos reconhecidos.  

Outro fato pouco conhecido é a lei que permitiu o uso continuado de vacinas com 
elevado nível de tiomersal que estavam armazenadas em clínicas e farmácias antes 
da aprovação da lei de 2001 e não sabemos a quantidade que estava armazenada. 
Os pais de uma criança cujo programa de imunização começou em 2001 não sabem 
se a criança recebeu vacinas com doses de tiomersal altas ou baixas. Na verdade, o 
pediatra que administrou as vacinas também pode não saber. Ele ou ela pode ter 
agido de boa fé, acreditando que estava injetando uma vacina com baixo nível de 
mercúrio quando na verdade a criança recebia uma vacina “antiga”. 

Testes de diagnóstico para avaliar o nível de mercúrio 

A melhoria da instrumentação permitiu a detecção de quantidades mínimas no 
sangue, cabelo, saliva ou urina. No cabelo determinamos a exposição no passado e 
essa exposição pode ter acontecido antes do nascimento. 

Atualmente podemos detectar níveis de mercúrio maiores do que 0.1mcg/g e uma 
vez que a digestão de micro-ondas de cabelo é completada em recipientes 
fechados, já não temos o problema de fugas de vapores de mercúrio, como há 
alguns anos atrás. Agora sabemos o que foi armazenado ao longo do tempo. 
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No sangue e na urina o limite de detecção é ainda mais baixo. Apenas quantidades 
minúsculas de mercúrio encontram seu caminho através da corrente sanguínea, 
através de alimentos, ou medicamentos e apenas pequenas quantidades são 
excretadas através da urina ou fezes. Podemos analisar o mercúrio no leite materno 
e em outros alimentos. 

As agências ambientais reconhecem que uma baixa carga de exposição ao mercúrio 
pode causar danos. Assim, os intervalos de referência foram diminuídos de forma 
consistente ao longo das últimas décadas. Agora podemos diagnosticar e tratar a 
exposição ao mercúrio antes do aparecimento de problemas de saúde graves. 

 

Tratamento 

Elevada concentração de mercúrio no sangue: 

Descartar que o paciente comeu peixe antes do teste. Se isso acontecer, peça ao 
paciente para evitar comer peixe durante três dias e repita as análises ao nível de 
mercúrio no sangue. Os resultados devem agora estar dentro dos níveis 
expectáveis. 

Avalie a causa potencial de exposição e se possível remova-a. Os seguintes 
métodos de desintoxicação nutricionais podem ser suficientes: 

-  Ingestão oral de aminoácidos contendo enxofre, tais como cisteína, aumento 
na ingestão de vitamina E; pode ser acrescentada glutationa e selênio. O 
programa seguinte pode ser adequado para crianças com três anos de idade 
ou mais velhas. Ajuste segundo a idade e o peso. 

1 Cápsula de complexo de aminoácido 

1 Cápsula de cisteína 

100 UI (unidade internacional) de Vitamina E 

50mcg Selênio 

1 Complexo B para ajudar o metabolismo de aminoácidos 

-  Os nutrientes devem ser dados por via intravenosa. Para evitar reações como 
intolerância ou alergia a qualquer um dos ingredientes, confirme com seu 
médico. 

-  As infusões de nutrientes geralmente não são dadas a crianças pequenas, a 
não ser que a hospitalização necessite de tal intervenção médica. 

-  Para pacientes com níveis elevados de mercúrio no sangue a quelação pode 
ser o melhor tratamento. Os agentes quelantes DMSA (oral) ou DMPS (oral ou 
IV) ligam-se ao mercúrio de uma forma mais eficaz. O DMSA ou DMPS orais 
são normalmente bem tolerados; porém, reações alérgicas ou intolerância a 
qualquer um dos quelantes já foram verificadas (veja Quelação). Verifique com 
um médico. 

Alta concentração de mercúrio na urina matinal ou em urina coletada 
aleatoriamente. Não tem sido dado tratamento de desintoxicação! 

Descartar que o paciente comeu peixe antes do teste. Se isso acontecer, peça ao 
paciente para evitar comer peixe durante três dias e repita as análises ao nível de 
mercúrio no sangue. Os resultados devem agora estar dentro dos níveis 
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expectáveis. Se não estiverem, procure por fontes de exposição imediata e procure 
ajuda médica. 

Alta concentração de mercúrio no cabelo representa uma exposição crônica. 
Os testes em sangue e urina são geralmente negativos já que os metais estão 
depositados no tecido. 

Se o nível de mercúrio no cabelo é elevado, avalie a potencial causa de exposição. 
Pode ter acontecido há muito tempo, até antes do nascimento. Descarte a 
possibilidade de uma exposição adicional imediata. Remova-a e evite todas as 
fontes de mercúrio, tais como comer grandes quantidades de peixe, evite vacinas e 
medicamentos contendo tiomersal. Se o paciente tiver restaurações dentárias em 
amálgama, um teste de saliva pode dizer se foram libertados metais. Se esse for o 
caso, verifique com um dentista especializado em odontologia alternativa. 

Avalie cuidadosamente a remoção da amálgama. Se for feita por dentistas 
excessivamente zelosos pode causar mais danos imediatos do que benefícios. Se 
as restaurações de amálgama já foram removidas, considere a quelação. O IBCMT 
recomenda que os dentistas e os médicos cooperem para prevenir uma exposição 
adicional ao mercúrio durante a remoção da amálgama (que liberta vapores e 
partículas de mercúrio que são inaladas ou engolidas, aumentando as exposições 
existentes). 

Comece um programa de desintoxicação nutricional como descrito acima. Vai ajudar 
o corpo a desintoxicar naturalmente; consulte um médico treinado em toxicologia de 
metais sobre tratamentos de quelação adicionais. 

Conclusão: 

O mercúrio e seus compostos estão largamente espalhados no mundo comercial 
atual. Uma criança pode ter sido exposta ao mercúrio e a outras toxinas antes do 
nascimento e desconhecemos esse fato. Não testamos a exposição infantil ao 
mercúrio e por isso não sabemos quantas crianças chegam neste mundo com uma 
carga de metal e qual é essa carga! 

Nem todos os recém-nascidos com esta carga apresentam sintomas, mas como se 
costuma dizer, se um copo já cheio recebe mais algumas gotas, acabará por 
transbordar. 

Dito de outra forma, se durante os dois primeiros anos forem adicionadas mais 
neurotoxinas a um sistema já carregado, será de esperar que, mais cedo ou mais 
tarde, apareçam distúrbios neurológicos. 

Os pais devem fazer a si mesmos as seguintes perguntas: 

-  a mãe recebeu vacinação antes ou durante a gravidez? 

-  a mãe recebeu tratamento dentário com amálgama durante a gravidez?  

-  a mãe fumou antes ou durante a gravidez? 

-  ela comeu regularmente peixe durante a gravidez e amamentação? 

-  a vacinação causou uma mudança visível no comportamento? 

Se respondeu a alguma destas perguntas com Sim, podemos esperar que a criança 
apresente uma carga de metal que pode ou não ser significativa. 
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Devem ser tomados cuidados extra para que uma carga já existente não seja 
aumentada através de alimentos, medicamentos ou outras fontes contendo 
mercúrio. Um sistema já frágil pode não ser capaz de tolerar isto. Na verdade, não é 
incomum que uma criança vire autista de repente, não depois da primeira 
imunização, mas após sucessivos tratamentos com vacinas. 
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Minerais e Oligoelementos que afetam a função neurológica 

 

Informação sobre os níveis de ingestão recomendados 

As recomendações para os nutrientes são fornecidas por Referências de Ingestão 
na Dieta (Dietary Reference Intakes ou DRIs) desenvolvidas pelo Instituto de 
Medicina da Academia Nacional de Ciências (Institute of Medicine of the National 
Academy of Sciences). Estas referências são o termo geral para um conjunto de 
valores de referência usados para planejar e avaliar a ingestão de nutrientes para 
pessoas saudáveis. 

Três tipos importantes de valores de referência incluídos nas DRIs são a Ingestão 
Dietética Recomendada (Recommended Dietary Allowances ou DA), Ingestão 
Adequada (Adequate Intakes ou AI) e Níveis de Ingestão Tolerável (Tolerable Upper 
Intake Levels ou UL). 

A RDA recomenda a média de ingestão diária que é suficiente para satisfazer as 
necessidades de nutrientes de quase todas (97%-98%) as pessoas saudáveis. Uma 
AI é estabelecida quando não existem dados científicos suficientes para estabelecer 
uma RDA para grupos específicos de idade/gênero. As AIs correspondem ou 
excedem as quantidades máximas necessárias para manter um estado nutricional 
adequado em praticamente todos os membros de uma idade específica ou grupo. A 
UL, por outro lado, é a ingestão máxima diária que não provoca efeitos adversos 
para a saúde.61 

 

Cobre (Cu) 

Utilizações e função 

O cobre é um elemento essencial em sistemas biológicos. O corpo de um adulto de 
70kg contém aproximadamente 80 mg de cobre, um terço nos músculos e o restante 
em outros tecidos ou fluidos. A importância do cobre no uso eficaz do ferro faz com 
que seja essencial na síntese da hemoglobina. 

Em seu estado bivalente o Cu2+ tem a capacidade de formar complexos com muitas 
proteínas. Nestas cuproproteínas o cobre faz parte da molécula e aparece como 
uma parte fixa da estrutura molecular. As metaloprotéinas formam um grupo 
importante das enzimas de oxidase, incluindo a ceruloplasmina, superóxido 
dismutase, citocromo-oxidase e outras. 

No corpo humano o cobre pode ser encontrado em quatro formas diferentes: 

1)  ligado à albumina 
2)  ligado a aminoácidos (especialmente histidina, treonina e glutamina) 
3)  ceruloplasmina 
4)  hemocupreína, encontrada apenas nos eritrócitos 

 

O cobre é necessário para 

-  absorção de ferro 

-  síntese de proteínas 

-  absorção de vitamina C 
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-  a produção de RNA 

-  a produção de mielina 

-  para a síntese da TSH (hormona de estimulação da tiroide). O cobre e o zinco 
contendo metaloenzimas são essenciais para o metabolismo de tiroxina. 

 

Absorção e excreção: 

O cobre faz uma ligação rápida com os aminoácidos L, o que facilita a absorção a 
partir do estômago e duodeno. Os adultos absorvem aproximadamente 56% do 
cobre ingerido através da alimentação. Cerca de 30% deste cobre é absorvido no 
trato gastrointestinal superior e a principal rota de excreção é através da bílis.  
Menos de 50mg/dia de cobre é excretado através da urina. O fígado é o principal 
órgão para armazenamento e excreção. 

Testes em animais mostraram que o cádmio interfere com a absorção de cobre. 

Crianças, 0-5 meses: 0,5-0,7

Crianças, 5-12 meses 0,7-1,0

Crianças, 1-3 anos 1,0-1,5

4-6 1,5-2,0

7+ 2,0-2,5

Adultos,
todos os 

gêneros
2,0-3,0

Quantidade Diária Necessária (em mg)

 

 

Sintomas de deficiência: 

A insuficiência de cobre, particularmente em crianças, causa os seguintes sintomas: 

1)  Anemia, hipoproteinemia e baixos níveis séricos e de cobre, que são 
corrigidos com suplementos com combinam cobre e ferro. 

2)  Neutropenia pronunciada, anemia, diarreia, alterações ósseas e hipocupremia 
podem ser encontradas em crianças desnutridas recebendo alimentação com 
muitas calorias mas com baixos níveis de cobre, geralmente através de 
hiperalimentação. Estas crianças respondem positivamente a terapia com 
cobre. 

3)  Conhecido como Síndrome de Menkes ou Síndrome do Cabelo 
Encarapinhado, este problema é causado por uma deficiência genética 
relacionada com o cromossoma X, que afeta a absorção de cobre através da 
mucosa do intestino; causa níveis de cobre baixos no sangue, fígado e no 
cabelo. Provoca deterioração mental progressiva e uma queratinização 
defeituosa do cabelo. 

 

Sintomas de deficiência de cobre em jovens e adultos: 
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-  Síntese de hemoglobina reduzida 
-  Metabolismo de ferro debilitado e nível reduzido de ferro nos tecidos 
-  Hipocromia 
-  Anemia microcítica 
-  Kwashiorkor (especialmente deficiência de proteínas e aminoácidos) 
-  Doenças cardíacas 
-  Hepatite infeciosa 
-  Fraco crescimento e desenvolvimento 
-  Cirrose 
-  Infertilidade 
-  Disfunções do pâncreas 
-  Diarreia 

 

Problemas associados com a deficiência de cobre 

-  Níveis reduzidos de vitamina A no fígado 
-  Debilidade na síntese dos fosfolipídios 
-  Produção reduzida de melanina, provocando queda de cabelo, albinismo, etc. 
-  Debilidade no metabolismo de zinco 
-  Elevados níveis de molibdênio (perturbações na proporção de Cu/Mo) 

aumentam os níveis de Mo e diminuem o metabolismo do cobre. 
-  Aumento dos níveis de cádmio (o cádmio diminui os níveis de cobre) 
-  Aumento dos níveis de colesterol 

 

A Ingestão Dietética Recomendada (RDA) 

Podem ser usados vários indicadores para estabelecer a Ingestão Dietética 
Recomendada (RDA) para o cobre, incluindo a concentração de cobre no plasma, a 
atividade sérica de ceruloplasmina, atividade da (enzima) superóxido dismutase nos 
glóbulos vermelhos e concentração de cobre nas plaquetas. A RDA para o cobre 
tem como base a prevenção da carência. 

Estádio de vida Idade Homens (mcg/dia) Mulheres (mcg/dia) 

Crianças 0-6 meses 200 (AI) 200 (AI) 

Crianças 7-12 meses 220 (AI) 220 (AI) 

Crianças 1-3 anos 340 340

Crianças 4-8 anos 440 440

Crianças 9-13 anos 700 700

Adolescentes 14-18 anos 890 890

Adultos 19 ou mais anos 900 900

Gravidez todas as idades - 1000

Amamentação todas as idades - 1300

Dose Diária Recomendada (DDR) para Cobre
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Toxicidade: 

A toxicidade do cobre é uma potencial complicação no longo prazo em pacientes em 
hemodiálise. Uma ingestão excessiva através de alimentos ou água ricos em cobre, 
em conjunto com uma reduzida capacidade de excreção do cobre, podem também 
causar níveis altos de cobre no sangue e no cabelo. 

O cobre é considerado um estimulante cerebral. Os estudantes com inteligência 
acima da média mostraram ter níveis de cobre e de zinco no cabelo ligeiramente 
mais altos. As crianças hiperativas apresentam muitas vezes níveis elevados de 
cobre e de zinco no cabelo e respondem bem a suplementos com zinco. Níveis 
elevados de cobre no cabelo foram também ligados à instabilidade emocional. 

A administração de estrogênio pode aumentar os níveis de cobre no sangue e no 
cabelo, causando instabilidade emocional e depressão. A depressão pós-parto tem 
sido relacionada com níveis elevados de cobre no cabelo e no sangue. Durante a 
gestação, especialmente durante o primeiro trimestre, os níveis de cobre aumentam 
de forma constante. Na concepção o nível médio de cobre é de aproximadamente 
115 mcg% e na altura do nascimento de cerca de 260 mcg% e níveis pós-parto 
continuamente elevados têm sido relacionados com depressão e distúrbios de 
humor. Os Doutores Pfeiffer e Iliev disseram que em comparação com o aumento 
dos níveis de cobre durante a gravidez, a ingestão oral de estrogênio aumenta ainda 
mais os níveis de cobre em esquizofrênicos. 

A sobrecarga de cobre pode ser resultado da ingestão de água potável rica em 
cobre, bem como de uma dieta rica neste elemento, da utilização dos DIUs de cobre 
ou de uma terapia prolongada com cobre. 

Fontes de Cobre 

O cobre existe em vários alimentos. Fígado, coco, ostras, nozes, marisco, rins, gema 
de ovo e levedura de cerveja são fontes particularmente ricas. 

Cacau em pó 3,9 Figado 3,6-7,6

Nozes 0,3-3,7 Ostra 1,2-3,7

Levedura de cerveja (seca) 3,3 Mexilhões 3,2

Chocolate 1,1-2,7 Queijo 0,01-1,17

Gérmen de trigo 1,55 Carne 0,04-0,6

Cogumelos 0,2-1,0 Peixe 0,01-0,55

Farelo de trigo 0,95 Galinha 0,1-0,45

Conteúdo de cobre nos alimentos (mg/100g)

Alimentos vegetais Alimentos animais

 

 

Importância dos Testes Laboratoriais 
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Aproximadamente 90% do total de cobre no plasma é encontrado na globulina 

ceruloplasmina 2, que é uma oxidase envolvida na ligação do ferro à transferrina 
no plasma e também na utilização do ferro. Dos restantes 10% de cobre no plasma, 
a maioria está fracamente ligado à albumina, que atua como um transportador de 
cobre no plasma e uma pequena fração forma complexos com aminoácidos ou 
outras enzimas presentes no cobre. 

É geralmente aceite que há uma diferença de gênero nos níveis séricos de cobre. 

-  Baixos níveis séricos de cobre podem ser encontrados em pacientes com: 
-  Doença de Wilson 
-  Doença de Menkes ou Síndrome do Cabelo Encarapinhado 
-  Algumas anemias de deficiência de ferro 
-  Desnutrição proteica 
-  Doença isquêmica crônica do coração 
-  Pacientes com queimaduras 

 

Níveis elevados de cobre no sangue e no cabelo foram encontrados 

-  depois do uso contraceptivos orais e terapia de estrogênio 
-  em pacientes fazendo hemodiálise renal 
-  durante o terceiro trimestre de gestação, o que pode ser considerado normal 
-  a depressão pós-parto foi relacionada com elevados níveis de cobre 
-  em vários doenças crônicas e estados agudos, incluindo 

Doença de Hodgkin 
Leucemia e outros tumores malignos 
Anemia megaloblástica e aplástica 
Hemocromatose 
Doença do fígado 
Febre reumática 
Talassemia maior e menor 
Trauma 
Estados de doença psiquiátrica incluindo esquizofrenia 
Doenças do colágeno 
Depressão 

 

Fatores ambientais que influenciam os níveis no cabelo 

Nadar freqüentemente em piscinas tratadas com algicidas contendo cobre podem 
elevar falsamente os níveis de cobre no cabelo. 

Consideração Terapêutica: 

Para normalizar os níveis de cobre é importante prestar atenção a oligoelementos 
relacionados tais como ferro, manganês, zinco e molibdênio. A vitamina C aumenta 
a mobilização e excreção de cobre, especialmente quando suplementada com 
aminoácidos L e vitamina B6. 

A anemia por deficiência de cobre em crianças pode ser causada por diarreia 
crônica, que é relativamente comum em crianças alérgicas ao leite de vaca. A 
diarreia crônica pode causar deficiência de Cobre. 
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A sobrecarga de cobre é muitas vezes encontrada em pacientes com histapenia 
(pacientes com deficiência de histamina), bem como em pacientes sofrendo de 
depressão e psicose juntamente com insônia. Níveis elevados de cobre no cabelo 
são muitas vezes encontrados em pacientes com enxaquecas, artrite, câncer, bem 
como em terapias prolongadas de estrogênio. Os níveis de cobre no cabelo são um 
indicador confiável para o armazenamento no fígado. 

Alimentos ricos em tiramina como o queijo, o fermento, o arenque e fígado de frango 
podem desencadear enxaquecas. Foi sugerido que os alimentos ricos em tiramina 
influenciam a absorção de cobre. Nota: Alimentos como chocolate, nozes e 
crustáceos são muito baixos em tiramina, mas ricos em cobre e geralmente são 
considerados como causadores de enxaquecas. Os citrinos aumentam a absorção 
de cobre no intestino delgado. O glutamato (depois de ter sido transformado em 
glutamina) aumenta o transporte de cobre para os tecidos. 

Doença de Wilson 

A doença de Wilson é um erro congênito no metabolismo do cobre, herdada como 
uma característica autossômica recessiva no ser humano de ambos os sexos. Esta 
doença se caracteriza pela acumulação excessiva de cobre no fígado, cérebro, 
córnea e rins, com baixos níveis de ceruloplasmina de cobre no soro. A eficácia da 
quelação como tratamento pode ser monitorada pela medição de cobre na urina. 

O agente quelante DMPS remove eficazmente o cobre.62 

Investigação 

O Cobre e a Escoliose Idiopática 

Na década de 80 Pratt e Phippen publicaram os resultados sobre a pesquisa feita 
em níveis de cobre em pacientes com escoliose idiopática (IS). O estudo foi feito no 
Hospital Pediátrico de Elizabethtown, na Pensilvânia (EUA) e incluiu 74 crianças com 
IS (escoliose idiopática) e 25 crianças saudáveis como grupo de controle. Os autores 
relataram que as sobrecargas ou carências de cobre, zinco e manganês eram um 
fator importante no tratamento da IS. A nossa própria investigação em gêmeos de 12 
anos de idade sofrendo de IS confirmou suas descobertas. O tratamento 
compreendendo dieta e terapia mineral, assim como a fisioterapia segundo Lehnert-
Schroth teve como resultado a correção da curvatura escoliótica. 

O Cobre e as Enxaquecas 

Os alimentos ricos em tiramina, como o queijo, levedura, fígado de frango, vinho, 
arenque em conserva, etc. podem causar enxaquecas. Isto não significa, porém, que 
os alimentos sem tiramina não possam desencadear ataques de enxaquecas. 
Harrison sugere que as enxaquecas são mais propensas a serem desencadeadas 
por alimentos que influenciam a absorção e a utilização do Cobre. Chocolate, nozes, 
marisco e gérmen de trigo são ricos em cobre, enquanto os citrinos contêm citrato, 
que aumenta a absorção intestinal do cobre. Quem sofre de enxaquecas deve, por 
isso, reduzir o cobre e seus constituintes na dieta, o que melhora a absorção do 
cobre a nível celular. 

Harrison, D.P, COPPER AS A FACTOR IN THE DIETARY PRECIPITATION OF 
MIGRAINE, Headache 26:248-250, May 1986 

Depressão imunológica e Reações Alérgicas 
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A deficiência de cobre é associada a um aumento na susceptibilidade a infeções. As 
funções do sistema retículo-endotelial, atividade dos granulócitos e a função dos 
anticorpos, assim como a atividade do hormônio do timo são consideravelmente 
reduzidos na presença de deficiência de cobre. 

Chandra, R.K., TRACE ELEMENT REGULATION OF IMMUNITY AND INFECTION, 
J. Am. Coll. Nutr. 4 (1985) 5-16. 
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Ferro(Fe) 

Informação Geral 

O adulto médio tem cerca de 4 gramas de ferro corporal. Cerca de 65 a 70% está na 
hemoglobina, 4% na mioglobina e menos de 1% em outras enzimas e proteínas 
contendo ferro. O restante 25-30% representa a quantidade de ferro armazenado. 
Por comparação, as mulheres têm reservas de ferro um pouco mais pequenas e o 
corpo feminino adulto tem cerca de 3 gramas de ferro. As mulheres também têm 
uma concentração de hemoglobina no corpo ligeiramente mais baixa do que os 
homens. 

Metabolismo e Necessidades 

As necessidades diárias de ferro variam consoante o sexo, idade e estado 
fisiológico. Embora o ferro não seja excretado de forma convencional, existe uma 
perda diária de cerca de 1mg devido ao derramamento normal de células da mucosa 
intestinal, das células epiteliais da pele e à perda de pequenas quantidades de 
eritrócitos na urina e fezes. Como resultado, uma ingestão de ferro de 1mg/dia é 
insuficiente para os homens e para mulheres na pós-menopausa; porém, as 
mulheres menstruadas precisam de cerca de 1,5 a 2mg de ferro por dia para 
compensar a perda de cerca de 20 a 40mg de ferro durante cada ciclo menstrual. A 
gravidez, perda de sangue durante o parto e a amamentação aumentam a 
necessidade de ferro. 

Necessidade Diária 

Lactentes saudáveis e que tenham nascido com o tempo completo de gestação 
nascem com um fornecimento de ferro que dura durante 4 a 6 meses. Não existem 
provas suficientes disponíveis para estabelecer uma RDA de ferro para lactentes 
desde o nascimento até aos seis meses de idade. A ingestão recomendada de ferro 
para este grupo etário é baseada em uma Ingestão Adequada (AI) que reflete a 
média de ferro de crianças saudáveis alimentadas com leite materno.63 

Idade 
Homens

(mcg/dia)

Mulheres

(mcg/dia)

Gravidez

(mcg/dia)

Aleitamento

(mcg/dia)

7 a 12 meses 11 11 N/A N/A

1 a 3 anos 7 7 N/A N/A

4 a 8 anos 10 10 N/A N/A

9 a 13 anos 8 8 N/A N/A

14 a 18 anos 11 15 27 10

19 a 50 anos 8 18 27 9

51 ou mais anos 8 8 N/A N/A

Dose Diária Recomendada (DDR) para Ferro

 
N/A= Não Aplicável64 

 

As necessidades de nutrientes aumentam durante a gestação para ajudar o 
crescimento do feto e a saúde da mãe. As necessidades de ferro para mulheres 
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grávidas são aproximadamente o dobro das mulheres que não estão em gestação 
devido ao aumento do volume de sangue durante a gravidez, ao aumento das 
necessidades do feto e a perdas de sangue que ocorrem durante o parto.65 Se a 
ingestão de ferro não corresponder ao aumento destas necessidades, pode ocorrer 
uma anemia por insuficiência de ferro. A anemia por deficiência de ferro na gravidez 
é responsável por morbidade significativa, como por exemplo, nascimentos 
prematuros e nascimento de crianças com pouco peso. 

O Ferro e Dietas Saudáveis 

As Orientações de Dieta para Americanos de 2010 (2010 Dietary Guidelines for 
Americans) do governo federal realçam que "os nutrientes devem vir principalmente 
de alimentos”. 

Carnes magras como o peru são boas fontes de ferro heme. Feijões, lentilhas e soja 
contêm ferro não-heme. 

A absorção do ferro heme em comparação com a do ferro não-heme varia 
consideravelmente. O ferro de fontes animais é mais facilmente absorvido. As 
pesquisas indicam que 37% do ferro heme era absorvido. A absorção de ferro não-
heme era de 5%.66 

Absorção e Armazenamento 

A dieta média norte-americana fornece entre 10 a 20mg de ferro por dia. Apenas 5 a 
10% desta quantidade é absorvida, principalmente no duodeno e no intestino 
delgado superior. A maior parte do ferro na dieta está no estado férrico (Fe3+), que é 
pouco absorvido. As secreções gástricas reduzem o ferro férrico a uma forma 
ferrosa absorvível (Fe2+). O ácido ascórbico, os aminoácidos e outros compostos 
que formam quelatos de ferro solúveis melhoram a absorção de ferro, mas 
substâncias como os fosfatos (presentes nos ovos, leite e queijo), oxalatos 
(presentes nos espinafres e ruibarbo), fitatos (encontrados nos vegetais e grãos) e 
tanatos (presentes no chá), reduzem a absorção de ferro. 

Cerca de um terço do ferro corporal é armazenado no fígado, um terço na medula 
óssea e os restantes no baço e em outros tecidos. A ligação aos tecidos é feita de 
duas formas: ferritina e hemossiderina. 

Fatores que ajudam a absorção de ferro: 

-  Vitamina C 
-  Auxílio digestivo para melhorar a função gastrointestinal 
-  Aminoácidos especialmente cisteína, cistina e metionina 
-  Consumo adequado de proteínas 

 

Mecanismo de transporte 

A transferrina, um polipeptídeo de cadeia única, é a proteína de transporte para o 
ferro no sangue. Cada molécula de transferrina tem dois lugares de ligação para o 
ferro férrico e estes locais estão normalmente com saturação de 20%-50%. A 
necessidade de uma proteína específica de transporte deriva da toxicidade e da 
relativa insolubilidade do ferro livre. Virtualmente, todo o ferro do plasma está ligado 
com proteínas e a qualquer momento a transferrina do plasma transporta cerca de 3 
a 4mg de ferro. 
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Fonte 

Levedura de cerveja 17,5 Figado de porco 20

Sementes de sésamo 10 Figado de Bovino 10

Feijões de soja Painço 9 Rins de porco 10

Gérmen de trigo 8 Carne do pâncreas 9

Sementes de girassol 6,3 Figado de bezerro 8

Folha de salsa 6 Bife de fígado 7

Lentilhas 7 Ostras 5,8

Feijões (brancos). aveia 6 Salsicha de fígado 5,3

Mingau de aveia 5 Pulmões. Coração 5

Centeio 4,6 Peixe de Mar 0,5-2,4

Farelo de trigo 4 Mioleira 2,5-3

Espinafres 3-4 Fiambre 2,3

Farinha de trigo 4,4 Ovos 2

Pão de centeio 3 Peixe de Mar 0,5-2,4

Trigo 3 Pato Frango 1,8-2

Arroz (não polido) 2,6 Camarões 1,8

Milho 0,5-2,4 Queijo 0,2-1

Farinha de centeio 2,1 Peixe de água doce 0,6-1

Macarrão Cenouras 2 Queijo cottage 0,4

Pão de trigo integral 2 Soro 0,1

Couve 2
Creme de leite 

completo
0,045

Salada 1,1-2 Leite materno 0,1

Conteúdo de Ferro nos alimentos (mg/100g)

Alimentos vegetais Alimentos animais

 

Embora o leite materno não contenha muito ferro, um estudo finlandês demonstrou 
que os bebês alimentados a leite materno tinham um nível de ferro dietético muito 
superior à ingestão de ferro de crianças alimentadas com mamadeira. 
Aparentemente, as crianças pequenas são capazes de utilizar até 50% do ferro 
encontrado no leite materno, mas absorvem apenas 20% do ferro presente no leite 
de vaca. 

Deficiência de Ferro 
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Dado que o ferro é necessário para o funcionamento das células e para a utilização 
de oxigênio, a fadiga é um dos sintomas mais comuns. Falta de atenção & cognição, 
geralmente em resultado de baixa energia, também são comuns. Outros sintomas de 
carência são a dificuldade para engolir comprimidos e uma tez amarelada. Os 
pacientes expostos a doses excessivas de cobre, manganês ou chumbo também 
são propensos a deficiência de ferro, porque estes oligoelementos são 
fisiologicamente antagônicos para os outros. 

A deficiência é relativamente comum e a perda de sangue é a causa mais comum. A 
elevada prevalência de deficiência de ferro entre as mulheres é devido à perda de 
sangue durante a menstruação. As causas da deficiência de ferro especificamente 
em homens são o sangramento do trato intestinal (por exemplo, úlcera péptica, 
diverticulose) ou tumores. Pessoas que comem “junk food” ou que se alimentam 
muito de leite e cereais são facilmente afetadas por deficiência de ferro. A diarreia 
freqüente ou problemas de má absorção causam gastrectomia parcial ou total, 
levado a deficiência de ferro. 

As anemias de deficiência de ferro são causadas por uma ingestão insuficiente na 
alimentação ou resultam de problemas de absorção. Os vegans rigorosos são 
propensos a anemias por carência de ferro, tal como as pessoas que sofrem de 
sangramento intestinal. Uma fraca absorção de ferro pode também ser causada por 
uma ingestão inadequada de vitaminas C ou B12. Antes de tentar os suplementos 
de ferro, tomar suplementos com estas vitaminas pode resolver o problema.67 

Deficiência de ferro durante o desenvolvimento 

A ingestão suficiente de ferro é particularmente importante durante a gestação. A 
anemia supostamente provoca uma maior taxa de nascimentos prematuros: 

Mulheres com anemia grave 42%

Mulheres com anemia média 14%

Mulheres sem anemia clínica   8%
 

Uma causa significativa para a anemia por deficiência de ferro são os vermes 
parasitas: ancilóstomos. tricurídeos. e lombrigas.68 Os vermes causam sangramento 
intestinal que nem sempre é visível nas fezes e que é especialmente prejudicial para 
crianças em crescimento. Em países subdesenvolvidos a malária, ancilóstomos e a 
deficiência de vitamina A contribuem para a anemia durante a gestação.69 

A carência de ferro durante a gestação pode afetar o recém-nascido. As crianças 
afetadas em suas fases iniciais de desenvolvimento podem sofrer consequências 
maiores do que os adultos, já que a anemia por deficiência de ferro afeta o 
desenvolvimento neurológico diminuindo a capacidade de aprendizagem, alterando 
as funções motoras e reduzindo de forma permanente o número de receptores de 
dopamina e os níveis de serotonina. A deficiência de ferro durante o 
desenvolvimento pode levar a uma reduzida mielinização da espinal medula bem 
como a uma alteração na composição da mielina. Além disso, a anemia de 
deficiência de ferro tem um efeito negativo no crescimento físico. A secreção do 
Hormônio do crescimento está relacionada com os níveis séricos de transferrina 
sugerindo uma correlação positiva entre os níveis de ferro-transferrina e um aumento 
na altura e no peso. A deficiência de ferro está também ligada com a Síndrome de 
Pica, um problema caracterizado por um apetite por substâncias em grande parte 

http://en.wikipedia.org/wiki/Parasitic_worm
http://en.wikipedia.org/wiki/Parasitic_worm
http://en.wikipedia.org/wiki/Hookworms
http://en.wikipedia.org/wiki/Whipworm
http://en.wikipedia.org/wiki/Roundworm
http://en.wikipedia.org/wiki/Faeces
http://en.wikipedia.org/wiki/Dopamine
http://en.wikipedia.org/wiki/Serotonin
http://en.wikipedia.org/wiki/Myelination
http://en.wikipedia.org/wiki/Spinal_cord
http://en.wikipedia.org/wiki/Growth_hormone
http://en.wikipedia.org/wiki/Transferrin
http://en.wikipedia.org/wiki/Pica_(disorder)
http://en.wikipedia.org/wiki/Pica_(disorder)
http://en.wikipedia.org/wiki/Appetite
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não-nutritivas, como barro, sujeira ou giz.70 Outros sintomas comuns são breve falta 
de ar e falta de apetite. 

 

Sintomas associados com a deficiência de ferro: 

-  Anorexia 
-  Problemas de crescimento 
-  Feridas na língua 
-  Letargia 
-  Irritabilidade 
-  Falta de concentração 
-  Deficiência no metabolismo de proteínas 
 

Fatores que influenciam a anemia por deficiência de ferro: 

A carência de piridoxina (B6) pode imitar a anemia por deficiência de ferro. No caso 
da deficiência de B6, os níveis séricos de ferro e de hemossiderina na medula óssea 
são muitas vezes elevados. 

A anemia perniciosa é uma deficiência de vitamina B12 e é causada pela falta de 
fatores intrínsecos. 

A anemia por carência de ácido fólico é encontrada sobretudo em alcoólicos, mas 
também pode resultar de uma dieta deficiente ou de problemas de má absorção 
(doença do intestino) ou cirrose no fígado. Os medicamentos antiespasmódicos 
podem causar uma deficiência de folato. Os baixos níveis de folato sérico confirmam 
anemia por deficiência de ácido fólico. 

 

Considerações terapêuticas 

Os suplementos de ferro estão disponíveis em duas formas: ferrosa e férrica. Os 
sais de ferro ferroso (fumarato ferroso, sulfato ferroso e gluconato ferroso são os 
suplementos de ferro com melhor absorção [64].) O ferro elementar é quantidade de 
ferro em um suplemento que está disponível para absorção. 

 

As tabelas seguintes mostram que existe uma diferença significativa no ferro 
elementar encontrado em suplementos de ferro. 

http://ods.od.nih.gov/factsheets/Iron-HealthProfessional/#en64
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Em caso de carência aguda, a taxa de absorção corporal é levemente mais alta do 
que o normal. A dieta média fornece entre 5 e 7 mg de ferro por 1000 calorias e a 
anemia é muitas vezes o resultado de uma fonte dietética insuficiente, 
especialmente em crianças e jovens. Antes de implementar a suplementação de 
ferro, as necessidades individuais de ferro devem ser definidas tendo como base 
testes de laboratório para distinguir a carência de ferro de outras causas e prestar 
atenção aos seguintes fatores. 

 

Ferro e Interações Minerais 

Alguns investigadores mostraram preocupação sobre as interações entre o ferro, o 
zinco e o cálcio. Quando os suplementos de ferro e de zinco são dados em conjunto 
em uma solução líquida e sem alimentos, as doses maiores de ferro podem reduzir a 
absorção de zinco. Porém, o efeito de suplementação de ferro sobre a absorção de 
zinco não parece ser significativo quando os suplementos são consumidos com 
alimentos.71 Existem provas de que o cálcio dos suplementos e alimentos lácteos 
pode inibir a absorção de ferro, mas tem sido muito difícil distinguir entre os efeitos 
do cálcio na absorção de ferro versus outros fatores, tais como inibidores de fitato.72 

-  Idade e sexo 
-  Perda de sangue (menstruação, hemorragia) 
-  Gravidez 
-  Os níveis de cobre e de manganês devem ser verificados (níveis altos podem 

bloquear a absorção de ferro) 
-  Os níveis de chumbo devem ser verificados (a intoxicação por chumbo causa 

anemia por deficiência de ferro); as análises ao cabelo são um teste útil para 
avaliar a exposição crônica ao chumbo; a coleta de amostras é simples e 
indolor. 
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O Risco da Toxicidade do Ferro 

Existe potencial para a toxicidade do ferro, porque apenas uma pequena parte do 
ferro é excretada do corpo. Por isso o ferro pode se acumular nos tecidos e órgãos 
do corpo quando os lugares normais estão cheios. As pessoas com hemocromatose 
estão em risco de desenvolver toxicidade de ferro devido a sua grande capacidade 
de armazenamento de ferro. 

Nas crianças já ocorreram mortes por ingestão de 200 mg de ferro.73 É importante 
manter os suplementos de ferro bem fechados e longe do alcance das 
crianças. 

Sempre que suspeitar da excessiva ingestão de ferro, contate imediatamente o seu 
médico ou o Centro de Controle de Envenenamento ou vá ao hospital local. As 
doses de ferro prescritas para deficiência de ferro em adultos estão associadas com 
prisão de ventre, náuseas, vômitos e diarreia, especialmente quando os 
suplementos são ingeridos com o estômago vazio. 

Em 2001 o Instituto de Medicina da Academia Nacional de Ciências (Institute of 
Medicine of the National Academy of Sciences) estabeleceu um nível de sobre-
ingestão tolerável de ferro para pessoas saudáveis. Por vezes o médico pode 
receitar uma ingestão maior do que o limite máximo para um indivíduo com uma 
determinada deficiência de ferro para reabastecer seus estoques deste mineral. 
Antes de existir esta suplementação médica o diagnóstico tem de confirmar que um 
baixo armazenamento de ferro é, de fato, o problema subjacente. 

Idade 
Homens

(mcg/dia)

Mulheres

(mcg/dia)

Gravidez

(mcg/dia)

Aleitamento

(mcg/dia)

7 a 12 meses 40 40 N/A N/A

1 a 13 anos 40 40 N/A N/A

14 a 18 anos 45 45 45 45

19 ou mais anos 45 45 45 45

Níveis Superiores Toleráveis de Ingestão para Ferro

 
N/A= Não Aplicável74 

 

Diagnóstico Laboratorial 

Existem três compartimentos de ferro responsáveis por mais de 90% de total de 
ferro corporal, hemoglobina, níveis de ferritina sérica e ferro circulante. 

Um hemograma completo dá o número de eritrócitos por litro, concentração de 
hemoglobina e índices de hematócritos e glóbulos vermelhos. 

Na anemia por deficiência de ferro o tamanho das células (MCV) e o conteúdo de 
hemoglobina (MCH) são reduzidos e a concentração de hemoglobina por célula 
(MCHC) também é baixa. Na fase inicial da depleção de ferro tanto a concentração 
de hemoglobina como os índices de glóbulos vermelhos estão normais. Um HMA 
(Análise de Mineral do Cabelo - Hair Mineral Analysis) geralmente indica um status 
baixo de ferro. Os parâmetros de glóbulos vermelhos definem a presença ou 
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ausência de anemia e seu caráter morfológico, mas outros testes são necessários 
para identificar a causa e o tipo de anemia. 

A concentração sérica é  

-  diminuída em anemia por deficiência de ferro, anemias crônicas, tumores, 
inflamações e infecções, infarto do miocárdio e após cirurgias 

-  aumentada em distúrbios dos glóbulos vermelhos tais como anemias 
megaloblásticas, talassemia e anemia sideroblástica, hipoplasia da medula 
óssea, hepatite viral, envenenamento agudo por ferro e hemocromatose 

-  os valores séricos de ferro devem ser confirmados com um teste de 
Capacidade Total de Ligação do Ferro (TIBC) e saturação da transferrina. O 
TIBC mede a quantidade máxima de ferro que a proteína sérica pode ligar e é 
uma forma indireta de avaliar os níveis de transferrina. 

 

O Significado dos Níveis de Ferro na HMA 

-  Os níveis de ferro no cabelo representam o estado de ferro dos tecidos e foram 
usados para refletir as mudanças do citocromo. HMA, juntamente com 
análises sanguíneas, pode ser uma indicação precoce de uma ingestão de 
ferro inadequada ou de um metabolismo com perturbações. 

-  Quando o HMA mostra baixos níveis de ferro e baixo armazenamento nos 
tecidos devemos suspeitar de uma tendência anêmica. Pode existir uma 
ingestão inadequada de ferro ou problemas de absorção. Antes de 
implementar a terapia com ferro devem ser avaliadas outras análises em 
laboratório. 

-  Níveis elevados de HMA podem aparecer em conjunto com níveis baixos de 
ferro sérico e sintomas de anemia, o que significa um problema de 
mobilização. A depleção de ácido ascórbico pode ser a causa. 

 

Investigação: 

A deficiência de ferro causa baixa imunidade e reduz a capacidade bactericida de 
neutrófilos e de resposta dos linfócitos. 

Chandler. R.K.: Nutrition and immunity-basic consideration. Part I. Contemp. Nutr. 11 
(1986) 

Chandra. R.K.: Trace element regulation of immunity and infection. J. Am. Coll. Nutr. 
4 (l985) 5-16. 

A imunossupressão já pode ocorrer em uma redução de 10% da ingestão de ferro. 

Levy. J.A.: Nutrition and the immune system. in: Sites. D.P. et. al.: Basic and clinical 
immunology. 4th Edition. Lange Med. Pub. Los Altos. CA. (1982) pp. 297-305. 

A colite ulcerativa aguda foi tratada com uma dieta baixa em gorduras (6.5% da 
ingestão diária de calorias), vitamina E e gluconato ferroso. Os corticosteróides 
foram interrompidos depois de um curto período de tempo. Antes da terapia 
nutricional as colonoscopias e biópsias mostraram uma inflamação aguda grave. 
Pouco depois do início da terapia a inflamação reduziu consideravelmente. Quanto a 
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terapia de nutrientes foi interrompida os sintomas reapareceram. A suplementação 
apenas com vitamina E e Ferro não teve sucesso. 

Bennet. J.D.: Use of a-Tocopherylquinone in the treatment of ulcerative colitis. GUT 
27 (l986) 695-697. 

 

Magnésio (Mg) 

O magnésio é o quarto mineral mais abundante no corpo e é essencial para a 
saúde. Aproximadamente 50% do magnésio corporal está nos ossos. A outra 
metade é encontrada predominantemente nas células dos tecidos e nos órgãos. 
Apenas1% do magnésio está no sangue, mas o corpo trabalha muito para manter os 
níveis de magnésio constantes.75 

O magnésio é necessário para mais de 300 reações bioquímicas no corpo. Ajuda a 
manter o normal funcionamento das músculos e dos nervos, mantém o ritmo 
cardíaco estável, ajuda a um sistema imunitário saudável e mantém os ossos fortes. 
O magnésio também ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue e é conhecido 
por estar envolvido no metabolismo e síntese de proteínas]. Existe um interesse 
crescente sobre o papel do magnésio em prevenir e controlar distúrbios como a 
hipertensão, doenças cardiovasculares e diabetes. O magnésio ingerido na 
alimentação é absorvido no intestino delgado. O magnésio é excretado através dos 
rins.76 77 

Qual é a ingestão segura de magnésio? 

A Ingestão Dietética Recomendada (Recommended Dietary Allowances ou RDA) 
recomenda a média de ingestão diária que é suficiente para satisfazer as 
necessidades de nutrientes de quase todas (97%-98%) as pessoas saudáveis. A 
tabela a seguir lista as RDAs de magnésio em miligramas para crianças e adultos.78 

Idade

(anos)

Homens

(mcg/dia)

Mulheres

(mcg/dia)

Gravidez

(mcg/dia)

Aleitamento

(mcg/dia)

1-3 80 80 N/A N/A

4-8 130 130 N/A N/A

9-13 240 240 N/A N/A

14-18 410 360 400 360

19-30 400 310 350 310

31+ 420 320 360 320

Doses Diárias Recomendadas para magnésio para crianças e adultos

 
N/A = não aplicável 

 

Não existe informação suficiente sobre o magnésio para estabelecer uma RDA para 
lactentes. Para crianças dos 0 aos 12 meses a DRi está em uma forma de Ingestão 
Adequada (Adequate Intake - AI), que é a ingestão média de magnésio em crianças 
amamentadas saudáveis. A tabela seguinte lista as AIs para lactentes em 
miligramas (mg). 
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Idade

(meses)

Homens e Mulheres

(mg/dia)

0 a 6 30

7 a 12 75
 

Uma ingestão inadequada de magnésio é comum em pacientes com doenças 
neurológicas. A carência de magnésio é associada a ansiedade, distúrbios do sono 
(problemas em manter o sono), dificuldades de coordenação motora (dispraxia), 
cãibras ou tensão muscular, alterações da pressão arterial e enurese da bexiga. O 
magnésio é necessário para o metabolismo do açúcar e das proteínas e para a 
produção de energia. Geralmente as pessoas com uma ingestão de magnésio 
inadequada sofrem de prisão de ventre. Muitas crianças autistas não evacuam 
durante dias – até que recebam o magnésio necessário. 

Fontes alimentares 

Comer uma grande variedade de legumes, nozes, cereais integrais e vegetais 
ajudará a ter a ingestão diária necessária de magnésio. Os vegetais verdes como os 
espinafres são boas fontes de magnésio. Alguns legumes (feijão e ervilhas), nozes e 
sementes e cereais integrais e refinados também são boas fontes de magnésio. Os 
cereais refinados são geralmente pobres em magnésio. Quando a farinha branca é 
refinada e processada são removidos o germe e o farelo ricos em magnésio. O pão 
feito de farinha de trigo integral fornece mais magnésio do que o pão feito com 
farinha branca refinada. A água encanada pode ser uma fonte de magnésio, mas as 
quantidades variam de acordo com seu fornecimento. A água que contém 
naturalmente mais minerais é descrita como “dura”. A água “dura” contém mais 
magnésio do que a água “macia”.79 
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Alimentos
Miligramas 

(mg)
%DV*

Farelo de trigo, cru, ¼ xícara 89 22

Amêndoas, torradas secas, 1 onça  80 20

Espinafre, congelado, cozido, ½ xícara 78 20

Farelo de cereais com uva passa, 1 xícara 77 19

Caju, torrado seco, 1 onça 74 19

Soja, madura, cozida, ½ xícara 74 19

Gérmen de trigo, cru, ¼ xícara 69 17

Nozes, misturadas, torradas secas, 1 onça 64 16

Flocos de farelo de cereais, ¾ xícara 64 16

Cereais de trigo picados, 2 biscoitos retangulares 61 15

Aveia, instantânea, fortificada, preparada c/ água, 1 

xícara
61 15

Amendoins, torrados secos, 1 onça 50 13

Manteiga de amendoim, suave 2, Colheres de Sopa 49 12

Batata, cozida com casca, 1 média 48 12

Feijão fradinho, cozido, ½ xícara 46 12

Feijão carioquinha, cozido, ½ xícara 43 11

Fontes de Alimentos Selecionados de Magnésio
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Alimentos
Miligramas 

(mg)
%DV*

Arroz, castanho, grãos longos, cozido, ½ xícara 42 11

Lentilhas, sementes maduras, cozidas, ½ xícara 36 9

Feijão cozido vegetariano, ½ xícara 35 9

Feijão, enlatado, ½ xícara 35 9

Leite com chocolate, com pouca gordura, 1 xícara 33 8

Banana, crua, 1 média 32 8

Iogurte, frutos, com pouca gordura, 8 onças líquidas 32 8

Barra de chocolate de leite, 1 barra 1.5 onça 28 7

Leite, com pouca gordura ou desnatado, 1 xícara 27 7

Passas, sem sementes, ½ xícara  embalada 26 7

Alabote, cozido, 3 onças 24 6

Pão, trigo integral, preparado comercialmente, 1 fatia 23 6

Abacate, cubos, ½ xícara 22 6

Pudim de chocolate, pronto a comer, 4 onças 19 5

Fontes de Alimentos Selecionados de Magnésio

 

*VD = Valor Diário. Os Valores Diários são números de referência criados pela 
Administração para os Medicamentos e Alimentos (Food and Drug Administration - 
FDA) para ajudar os consumidores a saber se um alimento contém muito ou pouco 
de um determinado nutriente. O DV para o magnésio é de 400 miligramas (mg). 
Muitos rótulos de alimentos não incluem a quantidade de magnésio. A porcentagem 
de VD (%VD) listada na tabela acima indica a porcentagem de VD fornecida em uma 
porção. Um alimento fornecendo 5% do VD ou menos por porção é uma fonte pobre, 
enquanto que um alimento que forneça 10 – 19% do VD é uma boa fonte. Um 
alimento fornecendo 20% ou mais do VD é rico nesse nutriente. É importante 
lembrar que os alimentos com menores porcentagens do VD também contribuem 
para uma dieta saudável.80 

 

A biodisponibilidade do magnésio 

É influenciada por fatores relacionados com a dieta. Comer demasiada fibra 
(contendo fitatos) e não comer vegetais suficientes pode empobrecer o sistema. As 
pessoas que vivem em países industrializados têm uma ingestão diária de magnésio 
de 250-300mg, mas sua necessidade diária é de aproximadamente 400mg/dia. O 
estresse, problemas de saúde como diabetes, etc. podem aumentar a necessidade, 
dependendo da idade e dos sintomas. 

Existem muitos suplementos no mercado (cloreto de magnésio, óxido, gluconato, 
malato, orotato, glicinato e citrato de magnésio, etc.), contendo diversas quantidades 
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de magnésio elementar. Todos funcionam de forma semelhante, mas a quantidade 
de magnésio elementar num composto e sua biodisponibilidade influenciam a 
eficácia do suplemento de magnésio. A biodisponibilidade se refere à quantidade de 
magnésio em alimentos, medicamentos e suplementos que é absorvida pelos 
intestinos e que fica disponível para atividade biológica nas células e tecidos. O 
revestimento entérico (a camada exterior de um comprimido ou cápsula que permite 
que ele passe através do estômago e possa ser dissolvido no intestino delgado) de 
um composto de magnésio pode diminuir sua biodisponibilidade.81 [Em um estudo 
que comparou quatro formas de preparação de magnésio os resultados sugeriram 
uma menor biodisponibilidade de óxido de magnésio com uma absorção e 
biodisponibilidade significativamente maiores de cloreto de magnésio e lactato de 
magnésio.82 A tabela seguinte, fornecida pelo Instituto Nacional de Saúde (National 
Institute of Health) é uma boa indicação.83 

 

Isso apoia a crença de que, tanto o conteúdo de magnésio de um suplemento 
dietético, como sua biodisponibilidade, contribuem para sua capacidade de restaurar 
níveis insuficientes de magnésio. 

O que precisamos saber sobre os Suplementos de Magnésio 

Se ingerido em excesso o magnésio pode causar diarreia. Nesse caso, pare com a 
suplementação de magnésio até que os intestinos acalmem. Pare durante um dia ou 
mais e continue com uma dose menor. 

A vitamina B6 melhora a absorção de magnésio. 
 

Os efeitos colaterais, isto é, as reações negativas a um suplemento de magnésio, 
podem ser causados por aditivos tais como a lactose. Trocar os produtos poderá 
eliminar o problema. Consulte seu médico ou farmacêutico. 
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Selênio (Se) 

Informação Geral 

Nos seres humanos o selênio é um componente essencial da enzima glutationa 
peroxidase. Este oligoelemento tem uma ligação covalente aos resíduos de cisteína 
nas proteínas como a selenocisteína, uma proteína que existe no citoplasma e 
mitocôndrias do fígado, eritrócitos, plaquetas e outros tecidos. A selênio glutationa e 
a vitamina E são poderosos antioxidantes, protegendo os lípidos nas membranas 
celulares dos efeitos destrutivos do peróxido (H2O2) gerado pelo excesso de 
oxigênio. Como o papel antioxidante de selênio é paralelo ao da vitamina E, a 
quantidade nutricional de selênio necessária é inversamente proporcional ao 
fornecimento de vitamina E na alimentação. As doenças causadas por carência de 
selênio respondem a tratamentos com vitamina E. 

O conteúdo de selênio no corpo humano é de 10-15 mcg; a maior porção existe nas 
glândulas reprodutivas, rins, tiróide e plasma. 

Funções e Necessidades 

O selênio previne danos nos cromossomas e protege as funções celulares. A 
insuficiência de selênio em animais pode levar a disfunções cerebrais, problemas 
cardiovasculares, do fígado e dos músculos e pode afetar o desenvolvimento fetal. 
Epidemiologicamente, a deficiência de selênio tem sido associada com certos tipos 
de câncer, enquanto uma ingestão de selênio maior do que a RDA e menor do que 
níveis que produzem toxicidade mostrou inibir a carcinogénese em casos 
experimentais. Estudos feitos com ratos provaram que um fornecimento suficiente de 
selênio previne a formação de tumores. Todos os animais que não receberam 
selênio suplementar desenvolveram câncer. Estatisticamente, a ocorrência de 
câncer é consideravelmente maior em áreas com um baixo conteúdo de selênio no 
solo. O Dr. Steven Levine, fundador do Allergy Research Group (Grupo de 
Investigação de Alergias), na Califórnia, revelou que o selênio neutraliza os efeitos 
de alergias e sensibilidade a químicos. 

A deficiência crônica de selênio tem sido associada com doença cardiovascular e 
cardiomiopatia endêmica, como foi verificado em certas áreas rurais da China onde 
é conhecida como a doença de Keshan. Esta população tinha níveis de selênio no 
sangue extremamente baixos. 

Geralmente os homens têm maiores necessidades de selênio do que as mulheres e 
um quarto da mortalidade infantil anual na América foi diretamente relacionada com 
carência de selênio e/ou baixos níveis de vitamina E. Dados clínicos indicam que a 
maioria das crianças era do sexo masculino e quase nenhuma tinha sido 
amamentada. O leite materno contém quase seis vezes mais selênio do que o leite 
de vaca. Estudos australianos sugerem que a mortalidade infantil aparentemente 
inexplicável parece estar ligada a carência de selênio. 

Sintomas de carência de Selênio 

Estas três doenças específicas estão fortemente associadas a carência de selênio: 

-  A Doença de Keshan, que causa um coração dilatado e um mau 
funcionamento do coração, ocorre em crianças com deficiência de selênio. 

-  Doença de Kashin-Beck que causa osteoartropatia 
-  Cretinismo Endêmico Tipo Mixedematoso que causa retardo mental 
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Outros sintomas são: 

-  Fraca resistência a infeções  
-  Deficiências no crescimento 
-  Depósitos de Cálcio nos tecidos musculares (distrofia muscular progressiva) 
-  Níveis elevados de colesterol 
-  Níveis reduzidos da coenzima Q10 nos tecidos 
-  Maior suscetibilidade a envenenamento por cádmio ou mercúrio 
-  Alterações necróticas no fígado  
-  Cataratas 
-  Maior suscetibilidade ao câncer 

 

Nos humanos, a carência de selênio pode contribuir para a formação de anemia 
hemolítica em bebês prematuros e síndrome de cardiomiopatia.84 

Fonte: 

Os alimentos vegetais são as principais fontes dietéticas de selênio na maioria dos 
países do mundo. O conteúdo de selênio nos alimentos depende do conteúdo de 
selênio no solo onde as plantas crescem e onde os animais se alimentam. Por 
exemplo, os investigadores sabem que os solos nas planícies altas do norte do 
Nebraska e nas Dakotas (Norte e Sul) têm níveis altos de selênio. As pessoas que 
moram nessas regiões geralmente têm as maiores ingestões de selênio nos Estados 
Unidos.85 Os solos em algumas zonas da China e da Rússia têm quantidades muito 
pequenas de selênio. A carência de selênio é verificada freqüentemente nessas 
regiões, porque a maioria dos alimentos nessas áreas é cultivada e consumida 
localmente. 
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Alimentos
Microgramas 

(mcg)

Por cento

DV*

Castanha-do-Pará, seca, não escaldada, 1 onça 544 777

Atum, claro, enlatado em água, escorrido, 3 onças 68 97

Bacalhau, cozido, 3 onças 32 46

Peru, carne sem gordura, assado, 3 onças 27 39

Bagel, ovo, 4 polegadas 27 39

Peito de frango, apenas a carne, assado, 3 onças 24 34

Carne do acém, só a carne magra, assado, 3 onças 23 33

Sementes de girassol, torradas secas, 1 onça 23 33

Macarrão de ovo, enriquecido, cozido, ½ xícara 19 27

Macarrão, enriquecido, cozido, ½ xícara 19 27

Carne moída, cozida, grelhada, 3 onças 18 26

Ovo, inteiro, bem cozido, 1 grande 15 21

Aveia, instantânea, fortificada, cozida, 1 xícara 12 17

Queijo fresco, pouca gordura 2%, ½ xícara 11 16

Pão, trigo integral, preparado comercialmente, 1 fatia 11 16

Arroz, castanho, grãos longos, cozido, ½ xícara 10 14

Arroz, branco, enriquecido, grãos longos, cozido, ½ 

xícara
6 9

Pão, branco, preparado comercialmente, 1 fatia 6 9

Fontes de Alimentos Selecionados de Selênio
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Alimentos
Microgramas 

(mcg)

Por cento

DV*

Avelãs, pretas, secas, 1 onça 5 7

Queijo Cheddar, 1 onça 4 6

Fontes de Alimentos Selecionados de Selênio

 

*VD = Valor Diário. Os Valores Diários são números de referência criados pela 
Administração para os Medicamentos e Alimentos (Food and Drug Administration - 
FDA) para ajudar os consumidores sabendo se um alimento contém muito ou pouco 
de um determinado nutriente. O VD para o selênio é de 70 microgramas (mcg). 
Muitos rótulos de alimentos não incluem a quantidade de selênio. A porcentagem de 
VD (%VD) listada na tabela acima indica a porcentagem de VD fornecida em uma 
porção. Um alimento que forneça 5% ou menos do VD é uma fonte baixa enquanto 
um alimento fornecendo 10-19% do VD é uma boa fonte. Um alimento fornecendo 
20% ou mais do VD é rico nesse nutriente. É importante lembrar que os alimentos 
com menores porcentagens do VD também contribuem para uma dieta saudável. 
Para saber mais sobre alimentos não referidos nesta tabela, por favor, consulte a 
Base de Dados de Nutrientes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.86 

 

Ingestão Recomendada 

Idade

(anos)

Homens e Mulheres

(mcg/dia)

Gravidez

(mcg/dia)

Aleitamento

(mcg/dia)

1 - 3 20 N/A N/A

4 - 8 30 N/A N/A

9-13 40 N/A N/A

14-18 55 60 70

19+ 55 60 70

Doses Diárias Recomendadas (DDR) para Selênio para Crianças e Adultos

 

Não existe informação suficiente sobre o magnésio para estabelecer uma RDA para 
lactentes. Não existe informação suficiente sobre o selênio para estabelecer uma 
RDA para lactantes. Veja a tabela abaixo.87 

 

Idade (meses) Homens e Mulheres (mcg/dia)

0 - 6 20

7 - 12 30

Tabela 3: Ingestão Adequada para Selênio para 

Lactentes

88 

http://www.nal.usda.gov/fnic/cgi-bin/nut_search.pl
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Os resultados do Inquérito Nacional da Saúde e Nutrição (National Health and 
Nutrition Examination Survey - NHANES III—1988–94) indicam que as dietas da 
maioria dos Americanos proporcionam as quantidades recomendadas de selênio.89 
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Porquê a suplementação? 

Nos Estados Unidos a maioria dos casos de diminuição ou carência de selênio está 
associada com problemas gastrointestinais graves, tais como a doença de Crohn ou 
a remoção cirúrgica de parte do estômago. Este e outros distúrbios gastrointestinais 
podem enfraquecer a absorção de selênio [24-26]. As pessoas com doença aguda 
grave que desenvolvem inflamação e infeção generalizada têm muitas vezes níveis 
reduzidos de selênio em seu sangue.90 

As pessoas com carência de iodo podem também beneficiar de suplementação de 
selênio. A deficiência de iodo é rara nos Estados Unidos, mas é ainda muito comum 
em países em desenvolvimento onde o acesso ao iodo é limitado [28]. As pesquisas 
sugerem que a deficiência de selênio pode agravar os efeitos da carência de iodo no 
funcionamento da tiroide e que um nível adequado de selênio nutricional pode ajudar 
a proteger contra alguns dos efeitos neurológicos da deficiência de iodo.91 

Os suplementos de selênio podem ser uma proteção contra o bócio.92 

 

Suplementos de selênio 

O selênio está presente em alimentos básicos como o milho, trigo e soja como 
selenometionina, o equivalente orgânico do selênio ao aminoácido metionina.93 A 
selenometionina pode ser incorporada nas proteínas do corpo no lugar da metionina 
e serve como um veículo para o armazenamento de selênio nos órgãos e tecidos. 
Os suplementos de selênio podem também conter selenito de sódio e selenato de 
sódio, duas formas inorgânicas de selênio. A selenometionina é geralmente 
considerada como a forma de selênio melhor absorvida e utilizada. 

O selênio também está disponível em ‘leveduras ricas em selênio’ que podem conter 
1,000 a 2,000 microgramas de selênio por grama.94 A maior parte do selênio nestas 
leveduras está na forma de selenometionina. Porém, algumas leveduras podem 
conter formas inorgânicas de selênio que não são tão bem utilizadas como a 
selenometionina. 

Um estudo realizado em 1995 sugeriu que as formas orgânicas de selênio 
aumentavam as concentrações sanguíneas de selênio para uma extensão maior do 
que as formas inorgânicas. Porém, não aumentou significativamente a atividade da 
enzima dependente de selênio, a glutationa peroxidase.95 Os investigadores estão 
examinando continuamente os efeitos de diferentes formas químicas de selênio, mas 
atualmente a forma orgânica parece ser a melhor escolha. 

 

A Toxicidade do Selênio 

Elevados níveis de selênio no sangue (maiores do que 100 mcg/dL) podem provocar 
uma condição chamada selenose.96 Os sintomas de selenose incluem perturbações 
gastrointestinais, perda de cabelo, manchas brancas nas unhas, hálito com odor a 
alho, fadiga, irritabilidade e danos leves nos nervos.97 

A toxicidade do selênio é rara nos Estados Unidos. Os poucos casos relatados foram 
associados a acidentes industriais e a um erro de fabricação que levou a uma dose 
excessivamente alta de selênio em um suplemento.98 O Instituto de Medicina da 
Academia Nacional de Ciências (Institute of Medicine of the National Academy of 

http://ods.od.nih.gov/factsheets/Selenium-HealthProfessional/#en24
http://ods.od.nih.gov/factsheets/Selenium-HealthProfessional/#en28
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Sciences) definiu um nível de ingestão tolerável (UL) para o selênio. O nível é 
apresentado em microgramas por dia para lactentes, crianças e adultos. Veja abaixo 

 

Idade 
Homens e Mulheres

(mcg/dia)

0 - 6 meses 45

7 - 12 meses 60

1 - 3 anos 90

4 - 8 anos 150

9 - 13 anos 280

14 - 18 anos 400

19 ou mais anos 400

Níveis Superiores Toleráveis de Ingestão para Selênio para Lactentes, 

Crianças e Adultos

 

Os sintomas de uma ingestão excessiva de selênio incluem perda de cabelo, unhas 
e dentes, dermatite, fadiga, hálito com odor a alho, pele amarela, irritabilidade e, em 
casos raros, paralisia. O envenenamento agudo por selênio se manifesta com febre 
alta, respiração acelerada, gastroenterite, mielite e anorexia. Em casos extremos o 
envenenamento por selênio pode ser fatal.99 

 

Sintomas de Toxicidade de Selênio 

-  Artrite crônica 
-  Pele amarela, dentes sarapintados e danificados 
-  Perda de cabelo 
-  Irritabilidade 
-  Erupção cutânea 
-  Diabetes 
-  Danos no fígado e rins 
-  Sabor metálico 
-  Perda das unhas das mãos 

 

Consideração terapêutica: 

A suplementação de selênio deverá ser apenas temporária. Os testes de diagnóstico 
(soro e sangue total) devem ser considerados após 1 a 3 meses de suplementação. 
A suplementação prolongada não é recomendada. 

Demasiado selênio pode causar cáries dentárias em crianças até aos 10 anos. 

A vitamina E ajuda a terapia com selênio. 

Os sulfatos reduzem a absorção e a possibilidade de envenenamento com selênio. 

A metionina desintoxica quantidades excessivas de selênio. 
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Análises de Laboratório: 

Selênio no sangue 

Testes de soro, plasma e sangue integral são usados para detetar deficiências 
nutricionais e toxicidades.100 

Níveis de referência para soro ou plasma em mcg/L: Adultos: 50-120 

Uma concentração no soro ou plasma de <50mcg/L para adultos é considerada 
abaixo do ideal. 

Crianças 0-1 anos 33-71

2-5 anos 32-84

5-10 anos 41-74

10-16 anos 40-82

Níveis de referência para sérum/plasma de sangue em mcg/L

 

Homens

Mulheres 60-120

Níveis de referência para sangue completo em mcg/L

79-130

 

 

Níveis na Urina: 

As medições de selênio na urina são consideradas indicadores secundários para a 
toxicidade do selênio. A maior concentração de selênio encontrada em fluidos 
corporais foi de 4900mcg/L e foi encontrada em trabalhadores que tinham inalado 
poeiras de selênio. Foi sugerido que os níveis de selênio na urina deveriam ser 
menores do que 100mcg/L. 

 

Níveis de Selênio no Cabelo 

Os xampus anti-caspa contendo selênio podem elevar falsamente os níveis no 
cabelo. Neste caso o nível de selênio no cabelo deve ser confirmado com análises 
ao sangue e urina.  

Ainda não estabelecido o nível exato que representa uma deficiência aguda de 
selênio, mas baixos níveis nos tecidos indicam uma ingestão dietética cronicamente 
baixa. 

 

Investigação 

Análises a minerais no cabelo obtidas em 120 crianças mostram que níveis elevados 
de selênio no cabelo foram encontrados em crianças com problemas de 
comportamento. 

Marlowe, M. et al. Hair selenium levels and children's classroom behavior. 
J.Orthom.Med. 1(2):91-96, l986. 
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Um estudo de 1981 da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 
investigou os níveis de selênio em 400 crianças ditas normais e em crianças com 
deficiência intelectual. Os resultados mostraram que os níveis de selênio 
significativamente mais elevados eram encontrados em crianças com deficiência 
intelectual. 

Ely, D.L. et al. Aerometric and hair trace metal content in learning disabled. Environ. 
Res. 25:325-39, l981. 

 

Zinco (Zn) 

 

Informação Geral 

O zinco está envolvido em diversos aspectos do metabolismo celular. É necessário 
para a atividade catalítica de aproximadamente 100 enzimas101 e tem um papel na 
função imunológica, síntese de proteínas,102 cicatrização de feridas, síntese do ADN 
e divisão celular.103 104 O zinco também contribui para o crescimento normal e para o 
desenvolvimento durante a gestação, infância e adolescência [e é necessário para 
que os sentidos do paladar e olfato funcionem adequadamente.105 A ingestão diária 
de zinco é necessária para manter um estado de equilíbrio, porque o corpo não tem 
um sistema específico para o armazenamento de zinco.106 

O zinco é provavelmente o mineral mais importante para o funcionamento cerebral, 
já que está envolvido em várias vias das enzimas. Sem o zinco e B-6 adequados a 
síntese de neurotransmissores é comprometida. A vitamina B-6 e o zinco estão 
envolvidos em processos básicos de fabricação de proteínas de transaminação e 
transcrição, respectivamente. A acne, pontos brancos nas unhas, problemas 
articulares, fraca memória de sonhos e intolerância ao estresse podem ser sinais e 
sintomas de carência de zinco e de vitamina B-6. 

 

O Zinco e a Pirolúria 

No final da década de 60 o Dr. Abram Hoffer, o Dr. Carl Pfeiffer e outros médicos 
descobriram um desequilíbrio psiquiátrico comum - a pirolúria - que reduzia os níveis 
de vitamina B-6 e de zinco. A pirolúria resulta de uma diferença genética no 
metabolismo da hemoglobina que cria uma substância que se liga com a Vitamina B-
6. Este bioproduto chama-se criptopirrol. 

A pirolúria é um distúrbio metabólico, também conhecido como Distúrbio de Pirroles 
ou Fator Malva. É associado com pirroles elevadas na urina e com graves 
deficiências de zinco e de piridoxina (Vitamina B-6). Hoffer e Osmond sugeriram que 
a síndrome fosse chamada de malvaria, já que naquela altura sua estrutura era 
desconhecida. Pirolúria é considerado um termo melhor. 

Os sintomas de deficiência de zinco como a dificuldade na cicatrização de feridas, 
pontos brancos nas unhas, baixo crescimento e problemas de pele são comuns 
entre as pessoas afetadas. Muitas pessoas com distúrbios de pirroles manifestam 
sintomas de ansiedade, mudanças de humor, irritabilidade, função imunitária 
debilitada, má memória de curto prazo e fraco controle do estresse. Em muitos 
casos estes sintomas podem ser moderados e não interferir com a vida diária. 
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Porém, cerca de 30% das pessoas com doença mental apresentam este 
desequilíbrio e mostram progressos após terapia agressiva com zinco e B-6. 

 

Pirolúria – Diagnóstico e Tratamento 

Os níveis elevados de criptopirroles causam uma anormalidade na hemoglobina (a 
proteína que retém o ferro nos glóbulos vermelhos). O criptopirrol não tem qualquer 
função no corpo, mas é excretado na urina. Foi inicialmente descoberto cerca 
de1960 em um teste de urina feito em Saskatchewan em um paciente que 
apresentava sintomas esquizofrênicos. 

O criptopirrol é medido na urina. O KP combina-se com a vitamina B6 e com o zinco 
para produzir sintomas de deficiência de B6 e de zinco. Por isso o tratamento 
específico deve ser Piridoxina (vitamina B6) e zinco. Se a suplementação for 
interrompida os sintomas graves regressam rapidamente. 

 

Fontes de Zinco 

Existe uma grande variedade de alimentos contendo zinco. As ostras contêm mais 
zinco por porção do que qualquer outro alimento, mas também contêm toxinas. 
Felizmente, a maioria das crianças não gosta muito de marisco e não deve ser 
obrigada a comê-lo. A carne vermelha e as aves domésticas fornecem a maior parte 
do zinco na dieta dos americanos e dos ocidentais. Outras fontes alimentares são o 
feijão, nozes, certos tipos de maricos (como caranguejo e lagosta), cereais integrais, 
cerais matinais enriquecidos e produtos lácteos. Veja a tabela abaixo.107 

Os fitatos - que estão presentes em pão com cereais integrais, cereais, legumes e 
outros alimentos - se ligam com o zinco e inibem sua absorção. Assim, a 
biodisponibilidade de zinco a partir de cereais e de vegetais é consideravelmente 
mais baixa do que a de alimentos de origem animal, embora alguns cereais e 
alimentos de origem vegetal ainda sejam boas fontes de zinco.108 
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Alimentos

Miligramas 

(mg)

por porção

Por cento

DV*

Ostras, cozidas, empanadas e fritas, 3 onças 74.0 493

Carne do acém assada, grelhada, 3 onças 7 47

Caranguejo, rei do Alasca, cozido, 3 onças 6.5 43

Empada de carne, grelhada, 3 onças 5.3 35

Cereais, fortificados com 25% da DV de zinco, ¾ 

xícara porção 
3.8 25

Lagosta, cozida, 3 onças 3.4 23

Costeleta de porco, lombo, cozido, 3 onças 2.9 19

Feijão cozido, enlatado, simples ou vegetariano, ½ 

xícara
2.9 19

Galinha, carne escura, cozida, 3 onças 2.4 16

Iogurte, frutos, com pouca gordura, 8 onças 1.7 11

Caju, torrado seco, 1 onça 1.6 11

Grão de bico, cozido, ½ xícara 1.3 9

Queijo, Suíço, 1 onça 1.2 8

Aveia, instantânea, simples, preparada com água, 1 

pacote
1.1 7

Fontes de Alimentos Seleccionados de Zinco
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Alimentos

Miligramas 

(mg)

por porção

Por cento

DV*

Leite, com pouca gordura ou desnatado, 1 xícara 1.0 7

Amêndoas, torradas secas, 1 onça 0.9 6

Feijão comum, cozido, ½ xícara 0.9 6

Peito de galinha, assado, sem pele, ½ peito 0.9 6

Queijo, cheddar ou mozarela, 1 onça 0.9 6

Ervilhas, verdes, congeladas, cozidas, ½ xícara 0.5 3

Solha, cozida, 3 onças 0.3 2

Fontes de Alimentos Seleccionados de Zinco

 
* VD = Valor Diário. Os Valores Diários são números de referência criados pela 
Administração para os Medicamentos e Alimentos (Food and Drug Administration - 
FDA) para ajudar os consumidores a compararem os conteúdos nutricionais dos 
produtos no contexto de sua alimentação. O VD para o zinco é de 15 mg para 
adultos e crianças a partir dos 4 anos. Contudo, os rótulos dos alimentos não são 
obrigados a incluir o conteúdo de zinco, a menos que o alimento tenha sido 
enriquecido com este nutriente. Os alimentos contendo 20% ou mais do VD são 
considerados como boas fontes deste nutriente. 
 

Ingestões Recomendadas 

As recomendações sobre a ingestão de zinco e de outros nutrientes são fornecidas 
nas Referências de Ingestão na Dieta (Dietary Reference Intakes ou DRIs) 
desenvolvidas pelo Conselho de Alimentação e Nutrição (Food and Nutrition Board - 
FNB) no Instituto de Medicina da Academia Nacional de Ciências (Institute of 
Medicine of the National Academy of Sciences). As DRIs são o termo geral para um 
conjunto de valores de referência usados para planejar e avaliar a ingestão de 
nutrientes para pessoas saudáveis.109 Estes valores, que variam de acordo com a 
idade e com o gênero, incluem as seguintes: 

A Ingestão Dietética Recomendada (Recommended Dietary Allowances ou RDA) 
conforme listado abaixo, é o nível médio diário de ingestão considerado suficiente 
para corresponder às necessidades de nutrientes de praticamente todos (97% – 
98%) os indivíduos saudáveis. 

Para lactentes com menos de seis meses de idade foi estabelecida uma ingestão 
adequada*, que é equivalente à média de zinco ingerida por crianças saudáveis e 
alimentadas com leite materno. 
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Idade Homem Mulher Gravidez Aleitamento

0-6 meses 2 mg* 2 mg* N/A N/A

7-12 meses 3 mg 3 mg N/A N/A

1-3 anos 3 mg 3 mg N/A N/A

4-8 anos 5 mg 5 mg N/A N/A

9-13 anos 8 mg 8 mg N/A N/A

14-18 anos 11 mg 9 mg 12 mg 13 mg

19+ anos 11 mg 8 mg 11 mg 12 mg

Tabela 1: Dose Diária Recomendada (DDR) para Zinco
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Carência de Zinco 

Os sintomas de carência de zinco são retardo do crescimento, perda de apetite e 
enfraquecimento da função imunológica. Em casos graves a deficiência de zinco 
provoca perda de cabelo, diarreia, maturação sexual retardada, impotência, 
hipogonadismo em homens e lesões oculares e cutâneas. A perda de peso e a 
anorexia, dificuldade na cicatrização de feridas, anormalidades no paladar e letargia 
mental foram associadas com carência de zinco.110 Muitos destes sintomas não são 
específicos e são muitas vezes associados a outros problemas de saúde; por isso 
são necessários exames médicos e testes laboratoriais adequados para confirmar a 
carência de zinco.111 

 

Suplementos dietéticos 

São formas comuns e disponíveis de zinco e incluem o gluconato de zinco, sulfato 
de zinco e acetato de zinco. A porcentagem de zinco elementar varia conforme a 
forma. Por exemplo, o sulfato de zinco contém aproximadamente 23% de zinco 
elementar; assim, 220 mg de sulfato de zinco contêm 50 mg de zinco elementar. 
Embora os fabricantes de suplementos nutricionais tenham tendência para 
comercializar produtos mais exóticos (e mais caros), as pesquisas não encontraram 
diferenças entre as absorção, biodisponibilidade ou tolerância nas formas de zinco. 
Os suplementos de zinco mais caros são muitas vezes combinados com nutrientes 
que melhoram a absorção (como a vitamina B6). Pode ser mais eficiente em termos 
de custo comprá-los separadamente, mas tomá-los em conjunto, como por exemplo 
gluconato de zinco mais um complexo B. 

Além das pastilhas e cápsulas normais, algumas pastilhas de chupar contendo zinco 
são rotuladas como suplementos dietéticos. A vantagem de tomar uma pastilha de 
zinco é sua ação local. Uma garganta inflamada não responde ao zinco, 
especialmente se a pastilha é chupada lentamente em vez de ser engolida. O uso de 
pastilhas deve ser controlado, especialmente em crianças, prevenindo o abuso ou a 
sobre-exposição. 

 

Riscos para a Saúde do Zinco em Excesso 

A toxicidade do zinco pode ocorrer nas formas aguda e crônica. Os efeitos agudos 
adversos de uma elevada ingestão de zinco incluem náuseas, vômitos, perda de 
apetite, cólicas abdominais, diarreia e dores de cabeça.112 Um caso relatado citava 
náuseas e vômitos graves 30 minutos após a ingestão de 4 g de gluconato de zinco 
(570 mg de zinco elementar).113 A ingestão de 150 – 450 mg de zinco por dia tem 
sido associada a efeitos crônicos como baixos níveis de cobre, alteração na função 
do ferro, função imunológica reduzida e níveis reduzidos de lipoproteínas de alta 
densidade.114 Reduções em uma enzima contendo zinco, um marcador do nível de 
cobre, foram relatadas em ingestões moderadamente elevadas de zinco 
(aproximadamente 60 mg/dia por mais de 10 semanas.115 

A suplementação com doses altas de zinco por períodos prolongados pode agravar 
a função cerebral, porque o zinco pode iniciar a libertação de metais pesados. Uma 
sobre-exposição ao zinco, tal como uma carência, causa problemas de 
imunodeficiência. Uma boa porcentagem dos doentes com distúrbios neurológicos 
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apresentam sinais de uma sobre-exposição a cobre, mercúrio, chumbo, alumínio ou 
cádmio. 

Como o zinco está presente em vários produtos, muitos deles são vendidos ao 
balcão para o tratamento e prevenção de resfriados. Muitos casos reportados de 
anosmia (perda do sentido do olfato), alguns deles duradouros ou permanentes, têm 
sido associados com géis ou sprays nasais contendo zinco.116 117 Em junho de 2009, 
a FDA avisou os consumidores para pararem de usar produtos intranasais contendo 
zinco, porque eles poderiam causar anosmia.118 

Grandes quantidades de zinco podem estar presentes em cremes adesivos para 
dentaduras (variando entre 17 - 34 mg/g).119 Embora o uso destes produtos de 
acordo com o indicado (0.5 - 1.5 g/dia) não seja uma preocupação, o uso excessivo 
e prolongado pode levar a intoxicação por zinco, causando carência de cobre e 
doenças neurológicas. A toxicidade foi verificada em indivíduos que usaram dois ou 
mais tubos de 70 g de creme para dentaduras por semana!120 Por isso os cremes 
para dentaduras foram reformulados para eliminar o zinco. 

O excesso de zinco pode enfraquecer o cobre. A ingestão excessiva de zinco 
durante um período prolongado pode causar sintomas de carência de cobre. O 
cobre é necessário para a produção do neurotransmissor catecolamina. Outros 
sintomas comuns da carência de cobre são infecções bacterianas frequentes, 
sangramento das gengivas e ficar facilmente com hematomas. 

 

Interações com Medicamentos 

Os suplementos de zinco têm o potencial de interagir com diversos tipos de 
medicamentos. Abaixo são apresentados alguns exemplos. As pessoas que 
estiverem tomando estes medicamentos de forma regular devem discutir a ingestão 
de zinco com seus prestadores de cuidados de saúde. 

Antibióticos 

Tanto os antibióticos de quinolonas (como o Cipro®) como os antibióticos de 
tetraciclina e Acromicina® e Sumicina ®) interagem com o zinco no trato 
gastrointestinal, impedindo a absorção tanto do zinco como do antibiótico.121 Para 
minimizar a interação deverá tomar o antibiótico pelo menos 2 horas antes ou 4-6 
horas depois dos suplementos de zinco.122 

Penicilamina 

O zinco pode reduzir a absorção e a ação da penicilamina, uma substância usada 
para tratar a artrite reumatóide.123 Para minimizar esta interação deve tomar os 
suplementos de zinco pelo menos duas horas antes da ingestão de penicilamina. 

Diuréticos 

Os diuréticos de tiazida tais como a clortalidona (Higroton®) e hidroclorotiazida 
(Esidrix® e HydroDIURIL®) aumentam a excreção urinária de zinco em até 60%. O 
uso prolongado de diuréticos com tiazida pode diminuir os níveis de zinco nos 
tecidos, por isso os médicos devem monitorar os níveis de zinco nos pacientes que 
estão tomando este medicamentos.124 
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Crianças (e mães) em Risco 

As pessoas que estão em risco de sofrer de deficiência ou insuficiência de zinco 
precisam incluir boas fontes de zinco em sua dieta diária. O zinco suplementar deve 
ser adequado, mas deverá ser supervisionado por um médico especialista em 
nutrição. 

Doenças gastrointestinais e outras 

As cirurgias gastrointestinais e perturbações digestivas (tais como colite ulcerosa, 
doença de Crohn e síndrome do intestino curto) podem diminuir a absorção de zinco 
e aumentar as perdas endógenas de zinco, sobretudo a partir do tracto 
gastrointestinal e, em menor escala, a partir do rim.125 Outras doenças associadas 
com a deficiência de zinco incluem a síndrome de má absorção, doença crônica do 
fígado, doença renal crônica, doença falciforme, diabetes, tumores e outras doenças 
crônicas.126 A diarréia crônica também causa uma perda excessiva de zinco.127 

Vegetarianos 

A biodisponibilidade do zinco através de dietas vegetarianas é mais baixa do que 
nas dietas não vegetarianas, porque os vegetarianos não comem carne, que possui 
uma elevada biodisponibilidade de zinco e pode melhorar a absorção do zinco. Além 
disso, os vegetarianos comem tipicamente quantidades elevadas de legumes e de 
cereais integrais, que contêm fitatos que se ligam no zinco inibindo sua absorção. 

Os vegetarianos podem precisar de até 50% mais da RDA de zinco do que os não 
vegetarianos. Além disso, podem beneficiar da utilização de certas técnicas de 
preparação de alimentos que diminuem a ligação de zinco por fitatos e que 
aumentam sua biodisponibilidade. As técnicas para aumentar a biodisponibilidade de 
zinco incluem o remolho do feijão, cereais e suas sementes em água durante várias 
horas antes de os cozinharem e permitindo-lhes repousar após a imersão até que se 
formem brotos.128 Os vegetarianos podem também aumentar sua ingestão de zinco 
consumindo mais produtos de grãos fermentados (como o pão) do que produtos não 
fermentados (tais como bolachas), porque a fermentação decompõe parcialmente o 
fitato; assim o corpo absorve mais zinco dos cereais fermentados do que dos não 
fermentados. 

Mulheres grávidas e lactantes 

As mulheres grávidas, particularmente aquelas que começam a gravidez com um 
status de zinco marginal, estão correndo um risco acrescido de insuficiência de zinco 
devido, em parte, às elevadas necessidades de zinco do feto.129 A lactação também 
pode esgotar as reservas de zinco maternas.130 Por isso, a RDA de zinco é mais 
elevada para mulheres grávidas e lactantes do que para as outras mulheres. 

Crianças mais velhas alimentadas apenas com leite materno 

O leite materno proporciona zinco suficiente (2 mg/dia) para os primeiros 4 - 6 meses 
de vida, mas não fornece as quantidades recomendadas de zinco para crianças com 
idades entre os 7 e os 12 meses, que precisam de 3 mg/dia.131 Além do leite 
materno, as crianças entre os 7 e os 12 meses devem consumir alimentos 
adequados à idade ou fórmulas contendo zinco. A suplementação de zinco melhora 
a taxa de crescimento em algumas crianças que demonstraram problemas de 
crescimento leves a moderados e que tinham deficiência de zinco.132 

Pessoas com doença falciforme 
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Os resultados de um grande estudo transversal sugerem que 44% das crianças com 
doença falciforme têm uma baixa concentração de zinco no plasma,133 
possivelmente devido a maiores necessidades de nutrientes ou a um estado 
nutricional fraco. A deficiência de zinco também afeta aproximadamente 60% – 70% 
dos adultos com doença falciforme.134 A suplementação de zinco tem mostrado 
melhorar o crescimento em crianças com doença falciforme.135 

 

O Zinco e a Saúde 

Função Imunológica 

Uma deficiência grave de zinco deprime a função imunológica e até graus leves ou 
moderados de deficiência de zinco pode impedir as funções dos macrófagos e dos 
neutrófilos, matar a atividade natural das células e sua atividade complementar.136 O 
corpo precisa de zinco para desenvolver e ativar os linfócitos T. Os indivíduos com 
baixos níveis de zinco demonstraram uma redução de resposta de proliferação de 
linfócitos aos mitógenos e outras alterações adversas na imunidade que podem ser 
corrigidas com suplementação de zinco.137 Estas alterações na função imunológica 
podem explicar por que os níveis baixos de zinco foram associados a uma maior 
suscetibilidade à pneumonia e a outras infeções em crianças de países em 
desenvolvimento e em idosos. 

Cicatrização de feridas 

O zinco ajuda a manter a integridade da pele e das membranas mucosas. Doentes 
com úlceras nas pernas têm anormalidades no metabolismo de zinco e níveis baixos 
de zinco no soro. Os médicos frequentemente tratam úlceras cutâneas ou pacientes 
queimados com suplementos de zinco.138 

Diarreia 

A diarreia aguda está associada com altas taxas de mortalidade entre crianças em 
países em desenvolvimento.139 A deficiência de zinco causa alterações na resposta 
imunológica que provavelmente contribuem para aumentar a suscetibilidade a 
infeções tais como as que causam diarreia, especialmente em crianças.140 

Os estudos mostram que as crianças desnutridas na Índia, África, América do Sul e 
Sudeste da Ásia têm surtos mais curtos de diarreia infecciosa depois de tomarem 
suplementos de zinco. As crianças nestes estudos receberam 4 - 40 mg de zinco por 
dia na forma de acetato de zinco, gluconato de zinco ou sulfato de zinco.141 Os 
resultados de um outro estudo sugerem que a suplementação de zinco em países 
em desenvolvimento ajuda a reduzir a duração e a gravidade da diarreia em crianças 
com carência de zinco ou em crianças desnutridas.142 

A Organização Mundial de Saúde e a UNICEF recomendam agora uma 
suplementação de zinco a curto prazo (20 mg de zinco por dia ou 10 mg para 
crianças com menos de 6 meses durante 10 - 14 dias) para tratar a diarreia infantil 
aguda.143 

O resfriado comum 

Recentemente uma avaliação da Cochrane concluiu que "o zinco (pastilhas ou 
xarope) é benéfico para reduzir a duração e a gravidade do resfriado comum em 
pessoas saudáveis, quando tomado dentro de 24 horas após o início dos sintomas"; 
porém não foi feita qualquer recomendação no que respeita à dose.144 Outra 
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investigação concluída em 2004 também concluiu que o zinco pode reduzir a 
duração e a gravidade dos sintomas de resfriado.145 

 

 

Ingestão de Zinco e diagnósticos laboratoriais 

O estado nutricional de zinco é difícil de avaliar]146 devido a sua distribuição pelo 
corpo como componente de várias proteínas e ácidos nucleicos.147 A análise mineral 
do cabelo pode dar informação sobre o a ingestão e absorção de zinco a longo 
prazo, mas devem ser tomados alguns cuidados para que xampus e loções com 
zinco não sejam usados frequentemente. Embora o cabelo saudável não absorva 
facilmente metais, os cabelos quebradiços e com pontas duplas absorvem. 

Os níveis de zinco no plasma ou no soro são usados para avaliar o estado do zinco 
imediato. O sangue é usado para diagnosticar uma deficiência aguda de zinco, mas 
os níveis no sangue não refletem necessariamente o nível de zinco nas células 
devido a mecanismos de controle homeostático apertados. Como os efeitos clínicos 
da carência de zinco podem manifestar-se na ausência resultados anormais nas 
análises ao sangue e ao cabelo, é importante avaliar cuidadosamente os sintomas e 
o histórico do paciente.148 

Os fatores de risco (como uma ingestão inadequada de calorias, alcoolismo, e 
doenças digestivas) devem ser levados em conta. Nos lactentes e nas crianças 
problemas de crescimento são um sintoma comum da insuficiência de zinco. Muitos 
bebês (sobretudo os que são alimentados com fórmulas), crianças e adultos nos 
Estados Unidos consomem as quantidades recomendadas de zinco, revelam dos 
inquéritos nacionais: o Inquérito Nacional da Saúde e Nutrição (National Health and 
Nutrition Examination Survey NHANES III) 1988 – 1991149 e o Inquérito Contínuo à 
Ingestão Alimentar (Continuing Survey of Food Intakes of Individuals (CSFII) de 
1994.150 Fatores metabólicos como a fraca absorção e a elevada excreção (pirolúria) 
podem ser a causa da deficiência de zinco, mesmo quando existe uma ingestão 
adequada. A exposição a metais pesados perturba o equilíbrio de minerais e de 
oligoelementos. 

A ingestão de zinco pode ser baixa em adultos mais velhos que pertencem a 2% a 
4% das famílias norte-americanas que têm alimentação insuficiente (às vezes ou 
muitas vezes não têm comida suficiente).151 Dados do NHANES III indicam que 
adultos com idade igual ou superior a 30 anos de famílias com alimentação 
insuficiente tinham ingestões mais baixas de zinco e de outros nutrientes e que eram 
mais propensos a ingestões de zinco 50% abaixo da RDA do que as famílias com 
alimentação suficiente.152 Mais uma vez, uma ingestão nutricional adequada não 
descarta a deficiência de zinco. 

Baixos níveis de zinco na urina basal não são um reflexo de deficiência de zinco, 
mas indicam que a ingestão de zinco é abaixo do normal. A absorção de zinco pode 
ser normal. Quando a absorção de zinco é baixa, a excreção na urina é alta. 
Combinar o zinco com um aumento da ingestão de vitamina B6 pode resolver o 
problema de absorção. 
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O que você precisa saber sobre testes de metal 

 

Análise de metal no sangue 

Quando uma criança apresenta sintomas de deficiência o médico pode decidir 
verificar os níveis de metal no sangue. As deficiências agudas são raras. Na maioria 
dos casos as crianças que apresentam sinais iniciais de uma deficiência são 
colocadas sob suplementação adequada antes que os sintomas agudos apareçam. 

Quando uma criança apresenta sintomas de intoxicação por metal pode ser 
necessário um teste sanguíneo. 

É importante um teste ao sangue para detectar metais tóxicos quando um doente foi 
exposto de forma aguda a uma toxina nas últimas 72 horas. O teste sanguíneo vai 
ajudar a avaliar o tipo e a gravidade da exposição, o que por sua vez fornece 
informação importante sobre o tipo de tratamento necessário e sobre quão agressiva 
deverá ser a abordagem do tratamento para a pessoa intoxicada. Muitos destes 
casos envolvem situações de risco de vida. Essas crianças devem ser vistas em 
uma emergência hospitalar e não em uma consulta pediátrica de rotina. 

NÃO é necessária uma amostra de sangue para os casos de intoxicação crônica. 
Uma criança autista apresentando sintomas de uma exposição crônica ao mercúrio 
raramente precisa que seu sangue seja analisado para detectar metais tóxicos. Essa 
criança esteve exposta durante um longo período e a quantidade de toxinas no 
sangue é geralmente imperceptível. Os resultados dos testes estarão dentro do 
intervalo esperado. 

Se pudéssemos retirar uma amostra de sangue logo após a pessoa ter sido 
imunizada com uma vacina contendo tiomersal detectaríamos o mercúrio no sangue. 
Os resultados indicariam uma exposição ocorrida nas últimas 72 horas. Se a vacina 
tivesse sido administrada há duas semanas os valores de mercúrio estariam 
provavelmente dentro do intervalo esperado. Motivo: o metal tóxico já teria sido 
armazenado nos tecidos dos órgãos ou teria sido excretado. 

A elevada exposição a metais está em crescimento, tal como acontece com as 
doenças com causas ambientais. Nossa base de dados demonstra que quase 100% 
dos valores de mercúrio no sangue em Hong Kong estão muito acima dos níveis 
seguros recomendados pela Organização Mundial de Saúde ou pelo Centro de 
Controle de Doenças (CDC - Center for Disease Control). 

As avaliações de nosso laboratório também indicam que o nível de mercúrio no 
sangue das crianças de Hong Kong é alarmante. Já não consideramos invulgar 
encontrar níveis de mercúrio no sangue das crianças de Hong Kong que sejam cinco 
vezes superiores aos níveis permitidos. Uma comparação entre os níveis de 
mercúrio no sangue das crianças de Hong Kong e intervalos de referência 
demonstra esta diferença notória. 
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Um estudo feito em 2008 em Hong Kong mostra uma taxa atual de incidência de 
Desordens do Espectro Autista (DEA; em Inglês: ASD - Autism spectrum disorders) 
semelhante às que foram relatadas na Austrália e América do Norte. A estimativa 
mais recente para os Estados Unidos calcula que 1 em cada 88 crianças ou 11.3 em 
1000 tenha qualquer tipo de ASD,153 um aumento dramático desde o início do ano 
2000. A ligação ambiental parece óbvia. 

Avaliação de relatórios de casos: 

O relatório sanguíneo seguinte mostra níveis extremos de mercúrio no sangue de 
uma criança de Hong Kong sofrendo de autismo. Estes níveis altos no sangue 
refletem uma exposição direta ao mercúrio, que neste caso decorre da ingestão 
diária de peixe com elevado nível de mercúrio e de receber vacinas contendo 
tiomersal. 



 

80 

 



 

81 

 



 

82 

 

 



 

83 

As crianças que moram em cidades grandes são expostas a poluição do ar e não é 
incomum que essas crianças apresentem resultados elevados para múltiplas toxinas 
no sangue, como acontece aqui. 

As crianças sobreexpostas recebem geralmente menos nutrientes importantes do 
que os que são necessários. Esta criança não mostra uma grande exigência de 
nutrientes. A maioria das crianças autistas mostra exigências de nutrientes bem 
maiores do que esta. Seria benéfico prestar mais atenção para os alimentos ou 
suplementos contendo magnésio e um relatório de análise ao cabelo indicaria se 
essa suplementação leve resultou na depleção de tecido.  

Os níveis limite de zinco são também invulgares. Em conversa com os pais foi 
descoberto que esta criança tinha recebido diariamente suplementos de zinco 
durante 3 meses. Segundo os resultados das análises ao sangue seria benéfico 
parar a suplementação com zinco e se concentrar no tratamento de desintoxicação. 
O DMSA oral poderá ser o quelante escolhido e o tratamento deverá ser 
supervisionado por um médico especializado em quelação oral. 

 

Análise Mineral ao Cabelo (AMC) 

A análise do cabelo reflete o quão eficientemente a raiz foi alimentada (ou 
intoxicada) através da corrente sanguínea. Enquanto o metal circular os tecidos 
continuarão a recebê-lo. Este mecanismo de alimentação e de armazenamento 
continua ao longo do tempo. Assim, os níveis de minerais do cabelo indicam como o 
tecido de cabelo foi fornecido ao longo do tempo. Os valores do AMC NÃO refletem 
variações como acontece no sangue e na urina. 

Um nível "normal" de mercúrio ou chumbo no cabelo não exclui necessariamente 
uma carga metálica. Se um metal como o mercúrio (Hg) tiver atravessado totalmente 
a barreira hematoencefálica e se não existir exposição adicional, o metal já não será 
detectado na corrente sanguínea. Uma vez que o metal já não está circulando, já 
não pode fornecer a raiz e o cabelo. Como resultado, o metal não pode mais ser 
detectado no fio de cabelo. Este princípio se aplica a todos os metais capazes de 
atravessas a barreira hematoencefálica. 

O armazenamento nos tecidos do cabelo depende da capacidade de ligação ao 
metal das proteínas do corpo, o que diminui com a idade. As crianças com cabelo 
claro tem uma capacidade de ligação entre as proteínas e o metal menor e, mais 
uma vez, níveis elevados de qualquer toxina são um sinal de preocupação. 

O desenvolvimento de métodos e a melhoria na sensibilidade dos instrumentos 
aumentaram a precisão das análises ao cabelo. Infelizmente, abundam as más 
interpretações nas análises de minerais no cabelo. Muitas vezes são feitas queixas 
ferozes. A precisão do trabalho analítico é muitas vezes questionada, quando de fato 
o controle de qualidade prova que os testes são altamente precisos. A submissão de 
más amostras, tais como de cabelo colorido, clareado ou com permanente é o maior 
problema das análises de minerais no cabelo e não pode ser ultrapassado pelos 
melhores instrumentos ou pelo melhor analista químico. 

Apesar de todos os ataques, a análise de minerais no cabelo continua sendo 
mencionada favoravelmente em estudos universitários e até em estudos 
governamentais. A investigação sólida existe. A Agência de Proteção Ambiental dos 
Estados Unidos (U.S. Environmental Protection Agency) concluiu em um relatório de 
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1980 que "o cabelo humano pode ser usado efetivamente para o monitoramento 
biológico dos metais tóxicos mais importantes - chumbo, cádmio mercúrio e 
arsênico," e "para exposição tóxica… (testar) o cabelo parece ser melhor do que 
(testar) sangue e urina". 

 

Procedimento para Amostras de Cabelo: 

Retirar uma amostra de cabelo é um procedimento indolor. É necessário menos de 
um grama de cabelo para fazer o teste. 

Cabelo Comprido 

-  Separe o cabelo no meio da parte de trás da cabeça e puxe-o para fora e para 
cima. 

-  Corte uma pequena mecha de cabelo de 1,5 a 2 polegadas (4,5 a 5,5 cm) 
próximo da cabeça. Descarte as extremidades de fios longos e GUARDE 
menos de 2 polegadas (menos de 5,5 cm) mais próximas do couro cabeludo. 

-  Coloque o cabelo em um envelope de amostragem, preencha o Formulário de 
Instruções de Amostragem com a informação adequada e envie para TMI. 

 

Cabelo curto 

-  Apare 0,300 gramas de cabelo da parte de trás da cabeça. Use tesouras de 
desbaste se possível. 

-  Coloque o cabelo em um envelope de papel, preencha o Formulário de 
Instruções de Amostragem com a informação adequada e envie para TMI. 

 

Pelo pubiano 

-  Apare o pelo pubiano com uma tesoura normal. 

-  Coloque o cabelo em um envelope de papel, preencha o Formulário de 
Instruções de Amostragem com a informação adequada e envie para TMI. 

 

Nota: uma vez que as amostras de cabelo são submetidas a um procedimento 
especial de lavagem com soluções deionizadas, não é necessário lavar o cabelo 
antes de retirar a amostra. Pela mesma razão pode ser usado qualquer tipo de pente 
ou tesoura. 

 

Relatório padrão de mineral no cabelo 

A análise ao cabelo de uma criança autista com um ano e meio de idade mostra que 
sobreexposição ao metal anda muitas vezes de mãos dadas com uma maior 
necessidade de nutrientes necessários para as funções neurológicas: magnésio e 
zinco. 
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Avaliação dos resultados do laboratório: 

Os níveis baixos de magnésio nos tecidos e níveis baixos de zinco são típicos em 
hiperativos autistas ou indivíduos hiperativos. Podemos assumir que este paciente 
tem uma ingestão baixa de magnésio ou de zinco, mas para ter a certeza a dieta 
diária terá de ser cuidadosamente avaliada através de perguntas aos pais e ao 
paciente. Um histórico da dieta semanal fornece informação importante, não apenas 
sobre a ingestão real de nutrientes, mas também sobre potenciais problemas de 
absorção. 

 

Magnésio: 

-  A ingestão diária de alimentos ricos em magnésio é adequada, isto é, a pessoa 
come boas quantidades de vegetais e de frutas? 

-  Os indivíduos com uma ingestão grande de carne têm maiores necessidades 
de magnésio. 

-  A cafeína (no café, chá ou refrigerantes) aumenta a necessidade de magnésio 

-  Os doces aumentam a necessidade de magnésio 

-  Qualquer tipo de estresse aumenta a necessidade de magnésio  

-  O glutamato (MSG) perturba o equilíbrio de magnésio 

-  O paciente tem bons movimentos intestinais? A maioria das pessoas com 
carência de magnésio sofre de prisão de ventre, maus hábitos de sono, 
espasmos ou contrações musculares! 

-  Se a prisão de ventre é um problema, pode ser adequado fornecer 
temporariamente o magnésio como suplemento antes de fazer ajustamentos 
na dieta – e a experiência sugere que é mais difícil mudar hábitos de dieta nas 
crianças autistas. A suplementação de magnésio com um complexo de 
vitamina B ajuda na absorção do magnésio e pode ser necessária diariamente.  
Nota importante: Quando as fezes estiverem normalizadas, a quantidade de 
suplementação de magnésio pode ser reduzida. Quando começar a diarreia a 
suplementação de magnésio deve parar por um dia ou mais. O excesso de 
suplementação de magnésio causa diarreia! 

-  Se o fornecimento de magnésio é adequado, os hábitos de sino e as 
tendências espásticas melhoram muitas vezes de forma significativa. 

Nota: a suplementação de vitaminas B é importante, não só para ajudar a absorção 
de magnésio. Também melhoraria os níveis de cobalto e o cobalto é parte da 
molécula da vitamina B12. Portanto, um aumento no complexo de vitamina B 
aumenta o consumo de vitamina B12 e, consequentemente, do estado de cobalto e 
tudo isto é importante para a produção de glóbulos vermelhos saudáveis – 
prevenindo a anemia. 

 

Zinco: 

-  A carne e outros alimentos de origem animal são uma boa fonte de zinco. 

-  A ingestão diária de alimentos ricos em zinco é adequada, isto é, a pessoa 
ingere alimentos de origem animal ou vegetal que são ricos em zinco? Se a 
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maior parte do zinco for derivada de fontes vegetais, podemos assumir com 
segurança que a absorção de zinco não é adequada. 

-  A ingestão diária de alimentos ricos em fitatos é alta? Se sim, a absorção de 
zinco é bloqueada em algum ponto. A ingestão de alimentos ricos em fitatos, 
especialmente cereais integrais deve ser limitada ou evitada. 

Nota: a suplementação com vitaminas B, especialmente com vitamina B6, melhora a 
absorção de zinco. Se virmos níveis baixos de zinco no cabelo em um indivíduo que 
come carne podemos assumir que a dieta não é o problema, mas sim a absorção.  
Na verdade não precisamos gastar dinheiro para determinar se o paciente sofre de 
Pirolúria. Podemos assumir com segurança que existe o problema de absorção e 
tomar medidas nutricionais para resolver o problema. Já que o tratamento para a 
cripopirolúria é o mesmo que para um simples problema de absorção de zinco ou 
magnésio, por que gastar mais tempo do que o necessário em um diagnóstico! 

Outra nota importante: Os fitatos não bloqueiam apenas a absorção de zinco, 
também reduzem a absorção de ferro. Um aumento na vitamina C ajuda na 
absorção de ferro, bloqueando a ação dos fitatos e ajudando a prevenir a anemia. 

 

Selênio: 

A suplementação prolongada (para bloquear o mercúrio) é responsável por níveis de 
selênio elevados e próximos do limite. A suplementação de selênio deverá ser 
apenas temporária. 

 

Alumínio: 

A síndrome do intestino permeável aumenta a absorção de alumínio. Por isso o mais 
lógico seria evitar as bebidas ricas em alumínio como os refrigerantes e apoiar a 
função intestinal. Comer iogurte diariamente ou tomar suplementos de lactobacillus 
acidophilus cerca de 20 minutos antes das refeições, cerca de 2-3 vezes por dia. 
Evitar alimentos ricos em açúcar e beber muita água fará com que as concentrações 
no cabelo reduzam ao longo do tempo. 

 

Antimônio: 

Evitar medicamentos contendo antimônio e garrafas de plástico. Embora os níveis 
observados para a água engarrafada estejam abaixo das orientações para a água 
potável, os concentrados de sucos de fruta (para os quais não foram estabelecidas 
orientações) produzidos no Reino Unido têm mais de 44.7 µg/L de antimônio, bem 
acima dos limites da UE para água encanada e que são de 5 µg/L.154 Clinicamente o 
antimônio não é considerado um metal perigoso, mas suas propriedades químicas 
são semelhantes às do chumbo. 

 

Estanho: 

O creme dental com flúor contém fluoreto de estanho. Stannous é o nome em latim 
para estanho. Devido a sua função antimicrobiana, o estanho é usado em várias 
pastas de dentes, incluindo as pastas com pirofosfato estanoso. Estudos da saliva 
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indicam que iões de estanho em sua forma orgânica proporcionam higiene oral e 
benefícios para a saúde gengival155 O estanho não é considerado tóxico. As 
crianças têm tendência para engolir creme dental, mas não existem dados sobre a 
ingestão diária de estanho devido à pasta de dentes. 

Os sais de estanho inorgânico são fracamente absorvidos e rapidamente excretados 
nas fezes e por isso têm toxicidade baixa. Apenas cerca de 5% é absorvido a partir 
do trato gastrointestinal, amplamente distribuído no corpo e excretado pelos rins. O 
limite estabelecido pela Organização Mundial de Saúde em 1973 para o estanho em 
alimentos enlatados é de 250 microgramas por kg. A ingestão diária de estanho de 
um adulto era de cerca de17 mg por dia em 1940, mas diminuiu agora para cerca de 
3.5 mg, devido a melhorias na técnica de embalagem com uma película de esmalte 
e tampas frisadas para minimizar a exposição ao estanho e solda de chumbo. O 
nível está bem abaixo do nível de 5-7 mg por quilo de peso corporal que mostrou 
causar sintomas de toxicidade. 

A sobre-exposição aguda afeta o trato gastrointestinal e o funcionamento dos rins, 
mas os principais resultados da toxicidade são a irritação na pele e nos olhos. Foi 
mencionada neurotoxicidade. O papel do estanho na saúde humana é 
multifuncional. Estudos recentes sugerem que seus compostos mostram alguma 
atividade antitumoral e pode ter um papel futuro no diagnóstico do câncer e 
quimioterapia e no controle da hiperbilirrubinemia.156 

 

Chumbo e mercúrio 

Níveis elevados na análise de minerais no cabelo indicam uma exposição 
prolongada. Indicam também que estes metais continuam circulando no sangue do 
paciente, isto é, o sangue “alimenta” a raiz do cabelo e como os metais tóxicos ainda 
estão circulando, os tratamentos de desintoxicação serão mais facilmente bem 
sucedidos dentro de um prazo razoável. 

 

Síntese 

Os tratamentos de desintoxicação parecem ser a abordagem lógica e enquanto não 
sabemos como melhorará a saúde desta criança, uma melhoria será bem vista – 
porque o corpo e a mente funcionarão melhor quando as toxinas já não bloquearem 
as funções das enzimas e das células. 

A análise do cabelo nos diz que as toxinas foram acumuladas ao longo do tempo. A 
experiência nos diz que as toxinas podem ser removidas do cabelo cm segurança. 
Tudo o que precisamos é boa orientação nutricional e terapêutica (que não deverá 
ser cara) e paciência – porque eliminar toxinas leva tempo. 

 

Metais da Saliva e dos Amálgamas 

Os amálgamas dentários continuam a ser um tema de grande controvérsia, mas 
cada vez mais os governos estão tomando uma posição. Na Noruega e na Suécia o 
mercúrio foi banido dos materiais dentários157 e a FDA assumiu uma posição "final", 
declarando que ‘os amálgamas dentários constituem um risco moderado’ para a 
saúde humana.158 Através de ordens judiciais a FDA foi forçada a retirar queixas de 
segurança anteriores e a emitir um aviso indicando que “os amálgamas dentários 
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podem conter mercúrio que pode ter efeitos neurotóxicos no sistema nervoso de 
crianças em desenvolvimento e fetos”.159 Porém, em declarações posteriores a FDA 
também afirmou que “Os amálgamas dentários são considerados seguros para 
adultos e crianças com 6 ou mais anos de idade”. 

A FDA precisa explicar por que as provas sugerem que o mercúrio é seguro para as 
crianças americanas e outras provas indicam claramente que não é seguro para 
crianças canadianas160, suecas ou norueguesas. 

O teste da saliva não é útil para crianças que não têm restaurações de amálgama ou 
outros metais dentários na boca. É um teste para demonstrar como os metais 
dentários são libertados através da mastigação. 

O teste é simples: Mascar chiclete por 10 minutos e recolher a saliva durante o 
período de mastigação em outro tubo de teste. Com esta informação o médico e o 
dentista serão capazes de avaliar a situação dentária do paciente.161 
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Relatório de Amostra de Saliva 
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Investigação: 

Estudo de campo sobre o conteúdo de mercúrio na saliva 

 

 

Fig. 6: Imagem. 6: Distribuição porcentual das concentrações de mercúrio na saliva 
pré-mastigação e de mastigação (n = 17 351) 

20 000 indivíduos foram inscritos em um estudo de campo de larga escala para 
determinar a concentração total de mercúrio na saliva. Foi encontrada uma relação 
estatística entre a concentração de mercúrio na pré-mastigação e na mastigação e o 
número de restaurações com amálgama. O número médio de restaurações com 
amálgama era 9 e a concentração média de mercúrio era de 11.6µg/l na saliva pré-
mastigação e de 29.3µg/l na saliva de mastigação, o que é consideravelmente mais 
alto do que o que foi reportado em publicações anteriores. A extrapolação para a 
absorção total de mercúrio por semana mostrou que o valor da ingestão semanal 
tolerável provisória (provisional tolerable weekly intake - PTWI) determinado pela 
Organização Mundial de Saúde é excedido em pelo menos 30% dos indivíduos.  

O número de restaurações está marcadamente dependente da idade. O grupo entre 
os 6 - 9 anos tinha cerca 3 restaurações. O grupo dos 30 - 34 anos tinha o maior 
número com uma média de 11 restaurações. Nos grupos etários mais velhos o 
número de restaurações caiu continuamente para cerca de 5.162 

 

Metais nas Fezes 

Para muitos metais tóxicos a excreção fecal é a principal rota de eliminação do 
corpo. Por isso, o conteúdo metálico da matéria fecal reflete a ingestão de metais na 
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dieta diária. Alguns alimentos como o peixe têm níveis mais elevados de arsênico ou 
mercúrio e os testes fecais avaliam a quantidade da ingestão oral de metal que é 
excretada através da digestão normal. A análise fecal reflete a ingestão de metal a 
partir da água, alimentos, latas, folhas de alumínio e utensílios de cozinha, 
medicamentos, etc. Por exemplo, se comermos peixe rico em arsênico e/ou mercúrio 
a excreção de metal nas fezes será alta. 

Assim, a análise de metal nas fezes é uma avaliação da ingestão oral de metal e da 
excreção fecal dela resultante. A análise fecal de metal não fornece informação 
sobre a carga metálica sistêmica do paciente; não pode ser usada para verificar a 
intoxicação ou a desintoxicação sistêmica. A análise de metal fecal mostrará apenas 
a concentração de metal que passa através do trato digestivo. 

 

Metais na Chlorella 

Por exemplo, se comermos produtos de algas contendo cádmio tal como é mostrado 
na tabela seguinte, poderemos esperar concentrações fecais representando a 
ingestão. Não aconteceu nenhuma quelação. O corpo eliminou o que tinha ingerido. 
É um caso simples de metal que entra e de metal que sai. Porém na maioria dos 
casos a quantidade total ingerida não é eliminada e o armazenamento nos tecidos é 
uma potencial ameaça. 
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Conteúdo de cádmio em alguns produtos de algas. 

 

A matéria fecal é facilmente influenciada pela ingestão oral de metais e reflete a 
libertação do amálgama de metal. Embora as consequências toxicológicas da 
exposição ao mercúrio a partir do amálgama dentário continuem a ser um tema de 
debate em vários países, os investigadores do Departamento de Toxicologia 
Dentária (Department of Dental Toxicology) e do Instituto de Medicina Ambiental do 
Instituto Karolinska (Estocolmo, Suécia) provaram-no. Suas descobertas foram 
apresentadas em março de 1996 no 74º Congresso Geral da Associação 
Internacional de Investigação Dentária.163 

Em resumo, os investigadores obtiveram dados sobre as concentrações de mercúrio 
na saliva e nas fezes antes e depois da remoção das restaurações com amálgama. 
Além disso, foram medidas as concentrações de mercúrio na urina, sangue e 
plasma. Dez indivíduos removeram as restaurações com amálgama em uma sessão 
dentária. Antes da remoção a concentração média de mercúrio nas fezes deste 
grupo era mais de 10 vezes maior do que as amostras de um grupo de referência 
sem amálgamas constituído por 10 indivíduos. (2.7 vs. 0.23 [micro] mol Hg/kg peso 
seco p <0.001). 
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Um aumento considerável da concentração de mercúrio nas fezes foi verificado 2 
dias depois da remoção do amálgama (média 280 µmol Hg/kg peso seco), seguido 
de uma diminuição significativa. Sessenta dias após a remoção do amálgama a 
concentração mediana de mercúrio nas amostras do "grupo do amálgama" ainda era 
maior do que nas amostras do grupo de referência. No plasma a concentração 
mediana de mercúrio era de 4 nmol/L na base de referência. Dois dias após a 
remoção a concentração mediana de mercúrio no plasma cresceu para 5 nmol/L e 
diminuiu para 1.3 nmol/L cerca de 60 dias depois. Na saliva existiu um declínio 
exponencial na concentração de mercúrio durante as primeiras 2 semanas após a 
remoção do amálgama. Concluiu-se que as restaurações com amálgama são uma 
fonte significativa de mercúrio na saliva e nas fezes. Todas as amostras do grupo 
com amálgama mostraram uma diminuição considerável de mercúrio após a 
remoção do amálgama. 

 

Procedimento para Amostragem de Fezes 

  

A amostra de matérias fecais pode ser feita facilmente com a ajuda de papel. Depois 
de as fezes terem sido recolhidas em uma tira de papel, menos dois gramas são 
retirados com a ajuda de uma pequena espátula. A amostra e a espátula são 
colocadas em um tubo específico para envio. Para o teste de metais não é 
necessária refrigeração ou envio imediato. 
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Relatório de Metal Fecal 
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Metais da Urina 

A análise de metais na urina desempenha um papel significativo na química clínica. 
A amostragem e a preparação da urina são fundamentais e erros na coleta ou na 
preparação da urina afetam muito os resultados dos testes.  

A urina é um produto de resíduos líquidos. Este fluido produzido pelos rins consiste 
em excesso de água e em produtos de resíduos tóxicos dos alimentos e das 
bebidas. Normalmente é um fluido limpo e transparente de cor âmbar. A urina de 
uma pessoa não adequadamente hidratada é mais concentrada e tem uma cor mais 
escura, enquanto a urina de uma pessoa bem hidratada é mais clara. Quanto mais 
hidratada está uma pessoa, mais aquosa é a aparência da urina. Quando alguém 
está tomando vitaminas B contendo riboflavina, a urina se torna amarelo escuro. 
Após o consumo de beterraba vermelha a urina se torna vermelha arroxeada, 
porque a cor da beterraba não é metabolizada pelo corpo e por isso é excretada 
desta forma. 

A quantidade média de urina excretada em 24 horas é de 40 a 60 onças (cerca de 
1.2 litros). Quimicamente a urina é sobretudo uma solução aquosa de sais (cloreto 
de sódio e outros metais), ureia e ácido úrico. Normalmente a urina contém cerca de 
960 partes de água para 40 partes de matéria sólida. Anormalmente pode conter 
açúcar (em diabetes), albumina (tal como em certas formas de doença renal), 
pigmentos biliares ou quantidades anormais de um ou de outro de seus 
componentes normais. 

Base de referência da urina 

Na quelação distinguimos entre testes de referência e testes provocativos.  

O teste de urina de referência é usado para comparar a concentração de metal na 
urina do teste de referência (ou não provocativo) com os valores de metal no teste 
provocativo de urina. A urina de referência necessita ser recolhida antes do início do 
tratamento de quelação. A comparação inicial da concentração de metal na urina de 
referência com o resultado da primeira, segunda ou última urina do teste provocativo 
faz com que o paciente compreenda o processo de quelação e ajuda os médicos a 
estabelecerem um calendário de tratamento realista. No caso de uma consulta com 
seguro de saúde, os resultados de comparação dos testes proporcionam uma prova 
de tratamento. 

Coleta de Informação de urina de referência 

Um teste de urina de referência é geralmente o primeiro exemplar da manhã. Uma 
vez que a urina é retida na bexiga durante a noite, não é importante se a amostra 
submetida ao laboratório é a primeira ou a última da corrente de urina. É mais fácil 
para o paciente coletar alguma urina em um copo de urina normal e colocar 10 ml no 
tubo de urina fornecido pelo laboratório. 

Para evitar a contaminação com arsênico e mercúrio, é recomendável que o 
paciente não coma peixe pelo menos um a dois dias antes da amostragem de urina. 
O melhor seria não comer peixe nos 3-4 dias anteriores. Os produtos com algas 
devem ser evitados pelo mesmo período de tempo. 

Qualquer tipo de suplementação nutricional, incluindo vitamina B12, que contém 
cobalto, deve ser descontinuada pelo menos nas 24 horas anteriores à amostragem. 
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Os medicamentos contendo metais como o lítio devem ser temporariamente 
suprimidos, a não ser que seja clinicamente necessário. Leia os rótulos dos 
medicamentos e fale com seu médico ou farmacêutico. 

Deve parar de fumar pelo menos na noite anterior à amostragem. Quanto mais 
tempo, melhor. O fumo contém vários elementos tóxicos, incluindo arsênico, berílio, 
chumbo, cádmio e níquel. Assim, a urina de um fumante ativo mostra 
automaticamente uma concentração maior de metais potencialmente tóxicos do que 
a urina de um não fumante. 

Forneça ao laboratório o nome do paciente, data de nascimento ou idade e sexo. 
Esta informação é necessária para o laboratório fazer relatórios com intervalos de 
referência baseados no sexo e na idade. Esta informação é necessária para 
converter dados de mg/L e mcg/L em níveis de creatinina em mg/g e mcg/g. 

 

O teste provocativo de urina 

Este teste é feito para avaliar o sucesso do tratamento de quelação. Também 
fornece informação sobre a gravidade da intoxicação e permite que o médico 
estabeleça calendários de tratamento realistas. 

 

Protocolo para testes provocativo de DMSA 

(Para outros protocolos de coleta de urina com quelantes específicos contatar 
service@tracemin.com) 

-  Para as crianças é mais fácil tomar DMSA oral à noite. 

-  Durante o dia não devem ser tomados suplementos de minerais, a não ser que 
seja clinicamente necessário. 

-  Não devem ser dados produtos com algas ou chlorella. Estes suplementos 
contêm quantidades elevadas de metais nutrientes tais como manganês e 
ferro e podem conter metais tóxicos. 

-  Desperte a criança às 3h00. Dê DMSA com 1-2 copos de água e deixe que ele 
ou ela volte a dormir. 

-  Quando a criança acordar cerca de 7h00 colete alguma urina em um copo 
normal de urina antes que toda a urina seja despejada no vaso sanitário. 
Coloque um total de 10ml no tubo de teste fornecido pelo laboratório e prepare 
para o envio. 

-  A criança pode tomar o café da manhã e deverá beber muita água durante o 
dia. 

mailto:service@tracemin.com
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Relatório de comparação de Metal na Urina 
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Avaliação dos Resultados dos Relatórios de Comparação: 

O chumbo e o mercúrio são claramente o principal problema e podem ser 
necessários tratamentos mensais de desintoxicação durante 6 a 9 meses; depois 
deve ser repetido o teste provocativo de DMSA. Embora não exista nenhum 
problema nutricional óbvio, um suplemento multivitamínico/mineral contendo zinco 
deve ser administrado entre os tratamentos, mas deve ser interrompido dois dias 
antes do tratamento e retomado no dia seguinte. 

Como os níveis de níquel e de cádmio estão mais altos na urina de referência do 
que na urina do teste provocativo, não é permitido fumar perto da criança e a 
ingestão de vitamina C e E deve ser aumentada. 

Com a remoção do mercúrio e do chumbo poderá esperar melhorias a nível 
neurológico. 

 

Análise de Metal na Água 

A água que as pessoas bebem influencia seus níveis de metal. Isto é especialmente 
verdade durante a quelação. Por isso é importante conhecer o conteúdo de metal da 
água. Se você bebe água rica em estrôncio (que pode ser encontrada naturalmente 
no Wisconsin, EUA), seu teste de sangue ou de urina pode mostrar elevados níveis 
de estrôncio. Para descartar um perigo para a saúde, use água engarrafada que não 
seja rica em estrôncio durante 3-4 dias e repita o teste. 

Se você usou esta água rica em estrôncio diariamente durante muito tempo, uma 
análise do cabelo deveria mostrar se o estrôncio foi depositado no corpo. Uma vez 
que o estrôncio é quimicamente semelhante ao cálcio, tem a capacidade de 
encontrar seu caminho através dos músculos e dos ossos, especialmente quando o 
paciente tem carência de cálcio. 

Os Estados Unidos e os países europeus aplicam normas rigorosas que regulam a 
segurança do fornecimento de água potável. Embora a Organização Mundial de 
Saúde proponha normas semelhantes (mas normalmente mais brandas) para outros 
países, elas não são necessariamente seguidas. Nas zonas rurais da Índia, por 
exemplo, os sistemas de fornecimento de água são muitas vezes inadequados ou 
não estão disponíveis e a água contaminada permanece como uma fonte de 
doenças para milhões de pessoas. 

Tornar a água potável acessível para todos exige conhecimento e um enorme 
compromisso financeiro. A qualidade da água potável varia de lugar para lugar, 
dependendo das condições da fonte da qual ela é retirada e do tratamento que 
recebe. A EPA, por exemplo, não controla poços privados, mas fornece 
recomendações. 

Todos os fornecedores de água comunitária devem divulgar um relatório anual (às 
vezes chamado de relatório da confiança do consumidor) a seus clientes. O relatório 
transmite informações sobre a qualidade de sua água potável a nível local, incluindo 
a fonte, os contaminantes encontrados na água e como os consumidores podem se 
envolver na proteção da água potável. Estes relatórios anuais devem 
necessariamente ser documentos curtos, mas poderá ser dada mais informação a 
pedido. As agências ambientais dos governos europeus possuem sites sobre a 
qualidade da água. Nos Estados Unidos a EPA (Agência de Proteção Ambiental) 
controla os padrões da água potável.164 

http://www.epa.gov/safewater/privatewells/index2.html
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Information regarding the British water safety board can be found at: 
www.dwi.gov.uk/ 

Por favor, tenha em atenção que as agências ambientais britânicas e americanas 
podem recomendar níveis de contaminantes (MCL) com ligeiras variações máximas. 
Se você necessita de mais informações sobre a água de sua cidade deverá contatar 
seu fornecedor local para saber mais sobre as normas relativas à água. Você pode 
pedir informação e informação de controle de qualidade sobre a segurança de sua 
água potável. Tenha em conta que as tubulações em sua casa podem alterar muito 
a qualidade da água e o conteúdo de metal de sua água potável. 

http://www.dwi.gov.uk/
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Contaminantes Comuns de Água 

MCLG
1

MCL ou TT
1

(mg/L)2 (mg/L)2

Antimônio 0,006 0,006 Aumento do colesterol no 

sangue; diminuição do açúcar 

no sangue 

Descarga de refinarias de 

petróleo; retardadores de 

fogo; cerâmica; eletrônica; 

solda

Arsénico 0 0,010tal 

como em 

23/01/2006

Danos na pele ou problemas 

com o sistema circulatório e 

pode aumentar o risco de 

câncer 

Erosão dos depósitos 

naturais; escoamento de 

pomares, escoamento de 

resíduos de produção de 

vidro e de produtos 

eletrônicos

Bário 2 2 Aumento da pressão arterial Descarga de resíduos de 

perfuração; descarga de 

refinarias de metal; erosão 

de depósitos naturais

Berílio 0,004 0,004 Lesões intestinais Descargas de refinarias de 

metal e de fábricas de 

combustão de carvão; 

descargas das indústrias 

elétricas, aeroespaciais e de 

defesa

Cádmio 0,005 0,005 Danos renais Corrosão de tubos 

galvanizados; erosão dos 

depósitos naturais; 

descargas de refinarias de 

metal; resíduos de baterias e 

tintas 

Crômio (total) 0,1 0,1 Dermatite alérgica Descargas de fábricas de 

aço e celulose; erosão dos 

depósitos naturais 

Cobre 1,3 TT;Nível de 

Ação=1,3

Exposição curta: Desconforto 

gastrointestinalExposição 

prolongada: Danos no fígado 

ou rins As pessoas com 

Doença de Wilson devem 

consultar seu médico pessoal 

se a quantidade de cobre em 

sua água exceder o nível de 

ação 

Corrosão das tubulações 

domésticas; erosão dos 

depósitos naturais 

Fluoreto 4 4 Doenças dos ossos (dor e 

ossos delicados); As crianças 

podem ter dentes machados 

Aditivo de água que promove 

dentes fortes; erosão dos 

depósitos naturais; 

descargas de fábricas de 

fertilizantes e alumínio 

Chumbo zero TT;Nível de 

Ação=0,015

Bebês e crianças: Retardos no 

desenvolvimento físico ou 

mental; as crianças podem 

mostrar ligeiros déficits de 

atenção e de capacidades de 

aprendizagem Adultos: 

Problemas renais; pressão 

arterial elevada 

Corrosão das tubulações 

domésticas; erosão dos 

depósitos naturais

Contaminante
Efeitos Potenciais da 

Ingestão de Água na Saúde

Fontes de Contaminantes 

na Água Potável
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MCLG1 MCL ou TT1

(mg/L)2 (mg/L)2

Mercúrio 

(inorgânico)

0,002 0,002 Danos renais Erosão dos depósitos 

naturais; descargas de 

refinarias e fábricas; 

escoamento de aterros Nitrato 

(medido como 

Nitrogênio)

10 10 As crianças com menos de 

seis meses de idade que 

bebem água contendo nitrato 

em excesso para além do MCL 

(níveis de contaminantes 

recomendados) podem ficar 

seriamente doentes e se não 

forem tratadas podem morrer. 

Os sintomas incluem falta de 

ar e síndrome do bebê azul.

Resíduos do uso de 

fertilizantes; lixiviação de 

fossas sépticas e esgotos; 

erosão dos depósitos 

naturais

Nitrito 

(medido como 

Nitrogênio)

1 1 As crianças com menos de 

seis meses de idade que 

bebem água contendo nitrito 

em excesso para além do MCL 

(níveis de contaminantes 

recomendados) podem ficar 

seriamente doentes e se não 

forem tratadas podem morrer. 

Os sintomas incluem falta de 

ar e síndrome do bebê azul.

Resíduos do uso de 

fertilizantes; lixiviação de 

fossas sépticas e esgotos; 

erosão dos depósitos 

naturais

Selênio 0,05 0,05 Perda de cabelos ou unhas; 

dormência nos dedos dos pés; 

problemas circulatórios  

Descargas de refinarias de 

petróleo; erosão dos 

depósitos naturais; 

descargas de minas

Tálio 0,0005 0,002 Perda de cabelo; alterações no 

sangue; problemas renais, 

intestinais ou hepáticos  

Lixiviação de locais de 

processamento de minério; 

descargas eletrônicas, de 

vidros ede  fábricas de 

medicamentos

Contaminante
Efeitos Potenciais da 

Ingestão de Água na Saúde

Fontes de Contaminantes 

na Água Potável
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Coleta de Água para Testes de Metal: 

O conteúdo mineral e conteúdo do oligoelemento da água facilmente variam e são 
muito influenciados pelo ambiente, localização geográfica, tratamento de água e os 
tubos em que a água passa.  

O conteúdo mineral e bacteriano da água da Cidade é menos influenciado pelas 
condições climáticas, como o calor ou a chuva prolongados do que pela água 
subterrânea encontrada em poços e cisternas.  

Verificando sua cisterna ou água da cidade 

Abra a torneira da sua cozinha e deixe a água correr por 10 minutos. Após esse 
tempo, você está tirando água do poço ou dos canos da cidade. Abra o tubo de 
plástico ou frasco fornecido pelo laboratório, o enxague três vezes e depois o encha. 
Não o encha totalmente até cima. Deixe cerca de um centímetro de espaço vazio.  

Verificando seus canos de água 

Canos de água velhos são fontes de metais e bactérias. Quando a água fica durante 
várias horas nos tubos, dependendo da sua acidez ou alcalinidade, pode causar a 
corrosão moderada e metais livres. Solda antiga pode liberar metais tóxicos em sua 
água potável. Cobre pode ser liberado dos cabos de cobre.  

Para ver como a sua água potável é afetada, você deve tirar a amostra de água logo 
pela manhã. Abra a torneira e enxague o tubo de plástico ou garrafa três vezes, em 
seguida, encha até à linha de cima. 

Testes microbiológicos de água 

Este teste deve ser feito por laboratório local em um curto período de tempo, já que 
as bactérias crescem durante o transporte. Uma amostra de água livre de bactérias 
vai permanecer bactérias livres, desde que nenhuma bactéria seja introduzida no 
recipiente, mas se a sua água contém pequenas quantidades de algum tipo de 
bactéria, o conteúdo de bactérias vai aumentar durante o transporte e, 
especialmente em climas quentes. A cloração da água elimina o crescimento de 
bactérias. 
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Relatório de Amostra de Água 
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Síntese: 

Nenhum teste de laboratório tem todas as respostas, mas cada teste proporciona 
informação específica que é relevante para uma parte específica do sistema 
metabólico. Isto significa que nenhum teste é superior ou inferior, mas cada teste de 
laboratório fornece respostas importantes e tal como peças de quebra-cabeças, os 
médicos especializados sabem como juntá-las até que a imagem esteja completa. 

 

Formas seguras para desintoxicar crianças 

Fazer as crianças engolir comprimidos 

A maioria das crianças tem um paladar sensível e engolir comprimidos com cheiro 
pode ser complicado. Tentar esconder as pastilhas em alimentos como pedaços de 
banana, pão mole, um pedaço de salsicha ou chocolate pode funcionar. Ou coloque 
os comprimidos na parte de trás da boca e faça a criança engolir. Ofereça 
rapidamente uma comida ou a bebida favorita. Quando tudo o resto falhar, obtenha 
os nutrientes em forma de cápsula, abra a cápsula e misture o conteúdo em 
alimentos ou bebidas. 

Misturar medicamentos de sabor forte como o DMSA em uma pequena porção de 
suco de tomate ou outro suco pode funcionar. Iogurte ou molho de maçã podem 
ajudar a encobrir o sabor. Ou desvie a atenção da criança oferecendo-lhe sua 
comida ou bebida favoritas. Com um pouco de treino ela vai engolir o agente 
quelante. Seja esperto e paciente e você conseguirá realizar a tarefa. 

1. Agentes Quelantes Sintéticos 

DMSA 

O DMSA (Ácido Dimercaptossuccínico) foi aprovado em 1981 pela FDA para o 
tratamento de envenenamento com chumbo em crianças a partir dos dois anos de 
idade quando os níveis de chumbo no sangue excedem 45mcg/dl. A dose 
recomendada é de 10 a 30mg/kg de peso corporal.165 

O DMSA se liga efetivamente com o mercúrio, chumbo e outras toxinas. Não se liga 
significativamente a elementos essenciais, tais como o zinco ou ferro e, por 
conseguinte, o tratamento de quelação com DMSA não é susceptível de perturbar a 
composição bioquímica frágil das crianças se os tratamentos forem razoavelmente 
bem espaçados. As crianças com uma sobre-exposição crônica ao metal não 
precisam ser queladas mais do que uma vez por semana no máximo. 

Protocolos de tratamento para o uso oral de DMSA em combinação com ácido 
lipóico. É seguro usar antioxidantes, aminoácidos e outros meios nutricionais. Os 
tratamentos são bem tolerados e os efeitos colaterais são raros. Ainda assim, é 
necessária observação médica, especialmente se considerarmos a natureza 
frequentemente alérgica das crianças autistas. 

DMSA Transdérmico 

As crianças autistas são um desafio para médicos e pais. Tarefas simples como 
engolir uma pastilha são difíceis de dominar e por isso estão sendo propostas por 
todo o mundo formas alternativas de administrar "substâncias quelantes". A 
utilização do DMSA transdérmico é promovida como uma alternativa por médicos 
bem-intencionados, porém este tratamento não funciona. O diretor químico da 
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German Heyl Company, empresa que produz o DMPS, desaconselha o DMPS 
transdérmico. Segundo o Dr. Ruprecht, esta forma de aplicação não é capaz de 
desintoxicar outros sistemas orgânicos para além da pele - e o mercúrio 
normalmente não é encontrado nos tecidos cutâneos. O DMPS tem uma forte 
tendência para se ligar no zinco e uma vez que o zinco é necessário para a saúde 
da pele e para a cicatrização de feridas, a depleção de zinco pode causar problemas 
de pele. 

EDTA + DMPS 

Os agentes quelantes como o EDTA ou DMPS não são recomendados para a 
utilização em crianças, a menos que uma toxicidade grave e aguda justifique seu 
uso. O tratamento deve ser dado e supervisionado por um médico especializado em 
toxicologia. 

O DMPS pode ser administrado oralmente, mas existem efeitos colaterais. 

O EDTA está disponível em forma oral e como supositório, mas ambos desintoxicam 
o tracto digestivo. A desintoxicação sistêmica é muito lenta e tem efeitos colaterais. 

2. Desintoxicação Nutricional 

A vitamina C e outros nutrientes antioxidantes desempenham presumivelmente um 
papel crucial em minimizar os danos dos produtos oxidativos, incluindo os radicais 
livres. Esta função protetora é dupla: os grupos já oxidados em centros prostéticos 
das enzinas são reduzidos e os oxidantes e radicais livres são removidos. Muita 
informação tem sido acumulada pela medicina ortomolecular para demonstrar que 
existe substituição mineral ou desintoxicação através de nutrientes. 

Já em 1978 Prasad descobriu que a ingestão diária de 150mg de zinco elementar 
(como 660mg de sulfato de zinco) produziu depleção de cobre com anemia em 
alguns pacientes (Prasad As et al. JAMA 240:2166, 1978). 

Em 1986, Read e outros relataram que a suplementação excessiva de cálcio diminui 
a absorção de ferro. (Read MH et al. Mineral supplementation practices of adults in 
seven western states. Nut. Res. 6:375-83, 1986) e O’Donnell e Smith afirmaram que 
cálcio em excesso enfraquece a absorção de magnésio provavelmente devido à 
competição por um sistema de transporte comum. (O’Donnell JM, Smith DW. Uptake 
of calcium and magnesium by rat duodenal mucosa analyzed by means of competing 
metals. J. Physiol. 229:733, 1973) 

Em 1983, o Dr. Carl C Pfeiffer escreveu que o zinco pode reduzir os níveis de 
manganês no sangue, (Pfeiffer CC, LaMola S. Zinc and Manganese in the 
schizophrenias, J. Orthomol. Psychiat. 12:215-34, 1983) e já em 1967, Van Campen 
relatou que o cobre diminui a absorção de zinco. (Van Campen DR. Copper 
interference with intestinal absorption of zinc-65 by rats. J. Nutr. 473, 1967) 

Em 1998, o Dr. Earl B. Dawson Universidade do Texas (Departamento de Medicina 
em Galveston) descobriu que os homens que tomavam diariamente 1,000 
miligramas de Vitamina C diminuíram drasticamente os níveis de chumbo no sangue 
no período de uma semana. Em um resumo preparado para o Colégio Americano de 
Nutrição (American College of Nutrition), o Dr. Dawson referiu seu estudo em que 
ácido ascórbico (ou Vitamina C) foi introduzido na dieta de 75 homens entre os 20 e 
os 35 anos. Os homens foram aleatoriamente divididos em três grupos, recebendo 
cada um 200 miligramas por dia, 1,000 miligramas por dia ou um placebo que não 
tinha qualquer conteúdo de Vitamina C. O teste durou um mês. Estudando os 



 

109 

resultados de cada semana o Dr. Dawson e seus colegas não encontraram 
alterações no grupo de teste do placebo ou no grupo que recebia 200 miligramas por 
dia. Mas o grupo que recebia 1,000 miligramas por dia viu seus níveis de chumbo no 
sangue descerem bastante após apenas uma semana da suplementação com 
vitamina. Seus níveis de chumbo no sangue permaneceram baixos durante o 
restante do período de teste. 

Shinji Yoneda e Kazuo T. Suzuki da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Chiba, 
no Japão, relataram em Toxicology and Applied Pharmacology, Volume 143, Issue 2, 
Abril de 1997, páginas 274-280 que a toxicidade do mercúrio (Hg) pode ser reduzida 
pela co- administração com selênio. O estudo de animais da Gronelândia de Dietz e 
outros (ver Resumo abaixo) sugere que o metil mercúrio é desintoxicado por um 
mecanismo químico envolvendo selênio. 

A desintoxicação nutricional funciona. Embora esta maneira segura de desintoxicar o 
corpo leve tempo, os efeitos colaterais são quase desconhecidos. 

Ácido Lipóico 

O ácido lipóico (1,2- ditiolano -ácido pentanóico) é um ditiol que é eficaz na proteção 
contra o estresse oxidativo em virtude de seus grupos de enxofre. Existe em todos 
os tipos de células e funções como um co-fator em complexos multi-enzima que 
catalizam a descarboxilação oxidativa dos cetoácidos como o piruvato, α-
cetoglutarato e aminoácidos de cadeia ramificada de cetoácidos. O ácido lipóico é 
único entre os oxidantes porque retém poderosas propriedades antioxidantes, tanto 
na sua forma reduzida (ácido dihidrolipóico) como oxidada (ácido lipóico). Tanto o 
ácido lipóico como o ácido dihidrolipóico têm capacidades de ligação em metal. O 
ácido alfa-lipóico não causa carências ou desequilíbrios nutricionais. 

O Professor Ming H. Wong da Universidade Baptista de Hong Kong, na China, e o 
Dr. Paul K.L. Lam de Hong Kong reportaram como as anormalidades funcionais em 
recém-nascidos com problemas de alimentação, hiperirritabilidade inexplicável e 
sono agitado foram controladas através de tratamentos de desintoxicação 
nutricional. Durante um período de 5 anos 121 crianças com estes problemas foram 
submetidas a análises de minerais no cabelo e/ou testes provocativos de urina. 
Todas as crianças afetadas mostraram literalmente elevadas concentrações de 
metais tóxicos (mercúrio, chumbo, cádmio, antimônio, arsênico). Pensou-se que a 
fonte da carga tóxica era a passagem através da placenta de mães portadoras 
assintomáticas que tinham consumido marisco com poluentes. Um regime 
experimental de tratamento integrando ácido alfa-lipóico como o principal agente 
terapêutico produziu resultados muito positivos. O estudo sublinha o impacto da 
poluição ambiental na saúde pré-natal e procura despertar a consciência dos 
profissionais de medicina que os avanços na nutrição e a investigação de 
antioxidantes podem ser utilizados para melhorar a saúde.166 

A glutationa 

A desintoxicação nutricional não tem de ser cara e a formulação de nutrientes não 
tem de ser exótica. A razão por que os nutrientes trabalham igualmente bem é 
simples: o corpo é capaz de se formular. Por exemplo, não temos necessariamente 
de tomar produtos de glutationa caros e o resumo seguinte explica como podemos 
apoiar funções metabólicas importantes. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0041008X
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=#TOC
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Poderá ser adequado fornecer primeiro uma nutrição adequada (que não tem de ser 
cara) e perceber se o bem-estar da criança melhora. Os estudos indicam que a 
suplementação na dieta com um produto de soro de leite coalhado pode aumentar 
os níveis de glutationa, melhorando o estado geral de glutationa.167 Se os produtos 
com base em soro de leite coalhado não forem tolerados, podem ser usadas outras 
fontes de proteínas como proteínas hidrolisadas ou aminoácidos. Os aminoácidos 
são os blocos de construção das proteínas e podem ser mais bem tolerados. Para 
pacientes com hipersensibilidade tente pequenas quantidades e avalie as reações. 

Resumo: (são adicionados destaques) 

Wu G, Fang YZ, Yang S, Lupton JR, Turner ND. Glutathione metabolism and its 
implications for health. J Nutr. 2004 Mar.; 134(3):489-92. 

“A glutationa (gama-glutamil-cisteinil-glicina; GSH) é o tiol de baixo peso molecular 
mais abundante e o dissulfeto de glutationa/GHS é o principal conjunto de 
oxirredução em células animais. A síntese de GSH a partir de glutamato, cisteína e 
glicina é catalisada sequencialmente por duas enzimas citosólicas, a gama-
glutamilcisteína sintetase e a sintetase GHS. Provas convincentes mostram que a 
síntese de GSH é regulada em primeiro lugar pela atividade da gama-
glutamilcisteína sintetase, disponibilidade de cisteína e inibição de regeneração de 
GSH.  

Estudos em humanos e animais demonstram que a nutrição adequada de 
proteínas é crucial para a manutenção da homeostase de GSH. Além disso, a 
cistina enteral ou parenteral, N-acetilcisteína e L-2-oxotiazolidina-4-carboxilato são 
precursores eficazes de cisteína para a síntese de GSH nos tecidos.  

A glutationa desempenha papéis importantes na defesa antioxidante, metabolismo 
de nutrientes e regulação de eventos celulares (incluindo expressão de genes, 
síntese de ADN e proteínas, proliferação e apoptose das células, transdução de 
sinal, produção de citocina e resposta imunológica e glutationilação de proteínas).  

A deficiência de glutationa contribui para o estresse oxidativo, que desempenha uma 
papel chave no envelhecimento e na patogénese de várias doenças (incluindo 
Kwashiorkor, convulsões, Doença de Alzheimer, Doença de Parkinson, doenças do 
fígado, fibrose cística, anemia falciforme, HIV, AIDS, câncer, ataque cardíaco, 
acidente vascular cerebral e diabetes). O novo conhecimento da regulação 
nutricional do metabolismo de GSH é essencial para o desenvolvimento de 
estratégias eficazes para melhorar a saúde e para tratar estas doenças”. 

 

Programa de desintoxicação nutricional para crianças ou adultos sensíveis 

A quelação nutricional é um dos meios mais antigos para desintoxicar o corpo. Os 
aminoácidos contendo sulfidrila são capazes de se ligarem em metais pesados, tal 
como outro quelante do grupo tiol. 

Um tiol é um composto que contém o grupo funcional – SH, que é composto por um 
átomo de enxofre e um átomo de hidrogênio. O DMSA ou DMPS são tióis e a 
cisteína e a glutationa são outros. Tal como o nome sugere, o grupo SH se liga 
fortemente com o elemento mercúrio e com outros metais como o chumbo. 

As vitaminas C, E e outros antioxidantes incluindo os bioflavonoides também ajudam 
na ligação ao metal. O Dr. Earl B. Dawson da Universidade do Texas - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wu%20G%5BAuthor%5D&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;cauthor=true&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;cauthor_uid=14988435
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fang%20YZ%5BAuthor%5D&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;cauthor=true&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;cauthor_uid=14988435
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang%20S%5BAuthor%5D&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;cauthor=true&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;cauthor_uid=14988435
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lupton%20JR%5BAuthor%5D&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;cauthor=true&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;cauthor_uid=14988435
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Turner%20ND%5BAuthor%5D&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;cauthor=true&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;cauthor_uid=14988435
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14988435
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_(element)


 

111 

Departamento de Medicina em Galveston descobriu que os adultos fumantes que 
tomaram diariamente 1,000 miligramas de Vitamina C baixaram dramaticamente os 
níveis de chumbo no sangue no período de uma semana. O Dr. Dawson relatou que 
a Vitamina C foi dada a 75 homens entre os 20 e os 35 anos. Os homens foram 
aleatoriamente divididos em três grupos, cada um recebendo 200 miligramas por dia, 
1,000 mg/dia ou um placebo que não tinha qualquer conteúdo de vitamina C. O 
estudo durou um mês e uma avaliação semanal feita pelo Dr. Dawson e por seus 
colegas não encontrou nenhuma alteração no grupo de teste do placebo nem no 
grupo que recebia 200 miligramas por dia. Mas o grupo que recebia 1,000 
miligramas por dia viu seus níveis de chumbo no sangue descerem bastante após 
apenas uma semana da suplementação com vitamina. Seus níveis de chumbo no 
sangue permaneceram baixos durante o restante do período de teste.1 

Cientistas da Universidade da Califórnia em São Francisco também descobriram que 
a Vitamina C ajuda a reduzir níveis perigosos de chumbo no sangue. O Dr. Joel A. 
Simon e a Dra. Esther Hudes revelaram que doses elevadas de Vitamina C estão 
associadas com a redução de níveis de chumbo no sangue tanto em crianças 
pequenas como em adultos. Os investigadores disseram que acreditavam que os 
resultados de seus estudos sobre o chumbo no sangue podem ter “implicações na 
saúde pública” no que respeita ao controlo da toxicidade do chumbo, especialmente 
em crianças. Seus estudos indicam que elevados níveis de Vitamina C no sangue 
estavam correlacionados com níveis mais baixos de chumbo no sangue.2 

"Os níveis de Vitamina C têm uma correlação independente e importante com os 
níveis de chumbo no sangue entre os americanos," diz Joel Simon, médico e 
professor assistente de Medicina, Epidemiologia & Bioestatística na UCFS. "Para 
nosso conhecimento, este relatório é o primeiro estudo com base na população a 
estabelecer tal associação. Se for confirmada uma relação causal, o aumento do 
consumo de ácido ascórbico poderá ter implicações na saúde pública e na 
prevenção da toxicidade do chumbo." 

O autor usou intervenção nutricional no tratamento de exposição crônica ao metal 
muito antes de se ter envolvido no ensino dos protocolos de quelação sintética. Um 
dos casos mais memoráveis foi o de Oliver S., um adolescente holandês sofrendo de 
anemia aplástica de causa desconhecida. Quando foi consultado pela primeira vez, 
o jovem de 17 anos recebeu transfusões de sangue semanais; seu estado era 
considerado grave. Através de análises de minerais no cabelo descobrimos uma 
intoxicação com chumbo significativa. Seu nível de chumbo no cabelo era de > 
80PPM (=>80mg/kg); o intervalo de referência aceito para adultos é <3PPM. Os 
níveis de sangue acabaram negativos, o que não é uma surpresa depois de vários 
meses de transfusões sanguíneas semanais. 

Oliver e sua família moravam em uma imponente casa holandesa. Os testes de água 
revelaram algum conteúdo de chumbo, embora os valores não parecessem ser 
suficientemente altos para causar um caso grave de intoxicação crônica com 
chumbo. Como medida de precaução, pedimos para a família arranhar a pintura das 
paredes no quarto de Oliver (porque as tintas com chumbo eram usadas quando 
Oliver nasceu). Certamente que encontramos níveis extremamente altos de chumbo. 
Uma investigação mais aprofundada deu a resposta. Quando era mais novo Oliver 
tinha o hábito de arranhar a tinta da parede e de lambê-la. Por isso se intoxicou 
lentamente ainda muito jovem. Foram precisos cerca de 16 anos para que a doença 
se desenvolvesse. 
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Para os casos de intoxicação crônica aguda com chumbo as infusões EDTA são 
consideradas a melhor opção de tratamento. Oliver foi quelado em um centro médico 
holandês, mas não respondeu favoravelmente. Devido a sua condição decidimos 
usar terapia nutricional. 

O paciente recebeu aminoácidos contendo enxofre, quantidades moderadas de 
vitamina C (1000mg 3-4x dia), 400 IE de Vitamina E e outros antioxidantes, um 
complexo B e um complexo multivitamínico/ mineral. Não incluímos ácido lipóico ou 
glutationa, porque na época não conhecíamos o papel desintoxicante destes 
nutrientes. 

A glutationa pode ser sintetizada a partir dos aminoácidos L-cisteína, L-glutamato e 
glicinae era, inadvertidamente, parte do programa. 

Pelos padrões atuais este programa nutricional oral era moderado e relativamente 
simples, mas nos primeiros três meses o calendário de transfusões de Oliver passou 
a ser mais e mais espaçado, até que foi gradualmente reduzido. Após 1 ano e ½ de 
tratamento nutricional uma repetição de uma análise ao cabelo mostrou uma 
redução significativa nos níveis de chumbo; em dois anos seus médicos o liberaram 
do tratamento, considerando que ele estava saudável. Anos depois ele está vivo e 
bem. 

http://en.wikipedia.org/wiki/L-cysteine
http://en.wikipedia.org/wiki/L-glutamate
http://en.wikipedia.org/wiki/Glycine


 

113 

A fotografia 1 mostra Oliver com sua irmã e amigos após ter recuperado sua saúde. 

 

Yvette Busch (de camisa branca), agora diretora executiva da Trace Minerals 
International, na Alemanha está sentada junto de Oliver 

 

Investigação: 

Os resumos das pesquisas seguintes falam por si mesmos (itálicos feitos pelo autor); 
mas claramente são necessárias mais provas analíticas e clínicas. 

Dietz R., Riget F, Born E.W. An assessment of selenium to mercury in Greenland 
marine animals. The Science of The Total Environment, Volume 245, Issues 1-3, 17 
January 2000, Pages 15-24 

Resumo 

É apresentada a informação sobre a relação molar do mercúrio e selênio no tecido 
muscular, hepático e renal dos animais marinhos da Gronelândia. Na maioria das 
amostras o selênio estava presente em um superávit molar em relação ao mercúrio. 
Isto era mais visível em moluscos, crustáceos, peixe e aves marinhas. Uma relação 
molar de 1:1 foi encontrada nos tecidos de mamíferos marinhos com concentrações 
de mercúrio elevadas (aproximadamente acima de 10 nmol/g). Esta situação era 
demonstrada mais claramente em tecidos do fígado e dos rins do urso polar e da 
foca anelada com alta concentração de mercúrio no fígado. Estas descobertas estão 
de acordo com resultados anteriores descobertos em tecido hepático de mamíferos 
marinhos, sugerindo que o metil-mercúrio é desintoxicado por um mecanismo 
químico envolvendo selênio. Se a liberação antropogênica de mercúrio para o 
ambiente aumentar no futuro devido a exigências de energia, as espécies como o 
urso polar e as focas com elevadas concentrações de mercúrio nos tecidos devem 
ser monitoradas para percebermos se este mecanismo de proteção pode ser 
mantido nos órgãos alvo. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=#TOC


 

114 

Ercal N, Gurer-Orhan H, Aykin-Burns N.Toxic metals and oxidative stress part I: 
mechanisms involved in metal-induced oxidative damage. Curr Top Med. Chem. 
2001 Dez.;1(6):529-39. 

Resumo 

Os metais tóxicos (chumbo, cádmio, mercúrio e arsênico) podem ser amplamente 
encontrado em nosso ambiente. Os seres humanos são expostos a estes metais a 
partir de várias fontes, incluindo ar, água, solo e alimentos contaminados. Estudos 
recentes indicam que os metais de transição agem como catalisadores nas reações 
oxidativas das macromoléculas biológicas; assim, as toxicidades associadas a estes 
metais podem ser devido a danos no tecido oxidativo. Os metais de oxirredução 
ativa como o ferro, cobre e crômio sofrem ciclos de oxirredução, enquanto os metais 
de oxirredução inativa como o chumbo, cádmio, mercúrio e outros esgotam os 
principais antioxidantes das células, particularmente os antioxidantes e enzimas 
contendo tiol. Tanto os metais de oxirredução ativa como os de oxirredução inativa 
podem provocar e aumentar a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) tais 
como o radical hidroxila ou hidroxilo (HO.), superóxido (O2.-) ou peróxido de 
hidrogênio (H2O2). O aumento da geração de ROS pode sobrecarregar as defesas 
antioxidantes intrínsecas das células e provocar uma condição conhecida como 
“estresse oxidativo”. As células sob estresse oxidativo apresentam várias disfunções 
devido a lesões causadas pelo ROS nos lípidos, proteínas e ADN. 
Conseqüentemente é sugerido que o estresse oxidativo nas células causado por 
metal pode ser parcialmente responsável pelos efeitos tóxicos dos metais pesados. 
Estão decorrendo vários estudos para determinar o efeito da suplementação 
antioxidante no seguimento de exposição a metais pesados. Os dados sugerem que 
os antioxidantes podem ter um papel importante em diminuir alguns dos perigos dos 
metais pesados. Para provar a importância da utilização de antioxidantes no 
envenenamento com metais pesados, devem ser analisados mecanismos 
bioquímicos pertinentes para o estresse oxidativo provocado por metais. 

Patrick L. Toxic metals and antioxidants: Part II. The role of antioxidants in 
arsenic and cadmium toxicity. Altern. Med. Rev. 2003 Mai.;8(2):106-28. 

Resumo 

A exposição a metais tóxicos se tornou em uma fonte cada vez mais reconhecida de 
doença em todo o mundo. Tanto o cádmio como o arsênico são onipresentes no 
ambiente e a exposição através dos alimentos e da água, bem como através de 
fontes relacionadas com o trabalho podem contribuir para um espectro bem definido 
de doença. O quadro sintomático da toxicidade com arsênico é caraterizado por 
lesões na pele, anemia e um risco acrescido de doença cardiovascular, diabetes e 
danos no fígado. O cádmio tem um efeito significativo na função renal e, 
conseqüentemente altera o metabolismo dos ossos, levando a osteoporose e 
osteomalacia. A genotoxicidade causada pelo cádmio também aumenta o risco de 
diversos tipos de cânceres. O mecanismo dos danos causados pelo arsênico e 
cádmio inclui a produção de radicais livres que alteram a atividade mitocondrial e a 
informação genética. O metabolismo e a excreção destes metais pesados dependem 
da presença de antioxidantes e tióis que ajudam a metilação do arsênico e a ligação 
da metalotioneína com o arsênico e cádmio. A S-adenosilmetionina, ácido lipóico, 
glutationa, selênio, zinco, N-acetilcisteína (NAC), metionina, cisteína, alfa-tocoferol e 
o ácido ascórbico têm papéis específicos na mitigação da toxicidade dos metais 
pesados. Vários antioxidantes incluindo NAC, zinco, metionina e cisteína, quando 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=&quot;Ercal%20N&quot;%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=&quot;Gurer-Orhan%20H&quot;%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=&quot;Aykin-Burns%20N&quot;%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;apos;jour&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;apos;,%20&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;apos;Curr%20Top%20Med%20Chem.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;apos;);
javascript:AL_get(this,%20&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;apos;jour&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;apos;,%20&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;apos;Altern%20Med%20Rev.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;apos;);
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usados em conjugação com agentes quelantes padrão, podem melhorar a 
mobilização e a excreção do arsênico e do cádmio. 

 

Síntese: 

-  Os testes de laboratório nos permitem diagnosticar problemas. 

-  Quando conhecemos o estado tóxico de uma criança e sua capacidade 
genética para desintoxicar (ver Livro 1), poderemos selecionar o tratamento de 
desintoxicação adequado. 

-  Através de tratamento e apoio adequados permitimos que o corpo se reabilite. 

-  Ao liberar as células e tecidos nervosos de toxinas como o mercúrio ou o 
chumbo ajudamos na recuperação. 

-  Ao liberar o corpo da criança de substâncias tóxicas estamos permitindo que 
um complexo sistema se cure a si mesmo tanto quanto possível. 

 

Aviso Legal: 

 

Este livro fornece informação que não pode substituir o conselho médico. 
Aconselhamos que você fale com seus prestadores de cuidados de saúde (médico, 
dietista, farmacêutico, etc.) sobre duas dúvidas quanto ao diagnóstico e tratamento. 
Qualquer uso de suplementos farmacêuticos ou dietéticos e o que possa ser melhor 
para a saúde geral de seu filho precisa ser discutido com um pediatra qualificado ou 
com um prestador de cuidados de saúde. Qualquer referência nesta publicação a 
um nome específico de uma marca não é uma recomendação do produto. 
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