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Referência gama Val. Amos.

Elementos essential (ppm = mg/kg = mcg/g)

Cobalto < 0,15 0,02

Cobre 6,70 --- 37,00 22,01

Cromo 0,02 --- 0,15 0,20

Ferro 7,70 --- 15,00 11,57

Iodo 0,15 --- 3,50 1,15

Manganês 0,07 --- 0,50 0,19

Molibdênio 0,02 --- 1,00 0,10

Selênio 0,40 --- 1,40 1,45

Vanadio 0,01 --- 0,15 0,07

Zinco 110,00 --- 227,00 109,86

Elementos essential (ppm = mg/kg = mcg/g)

Cálcio 200,00 --- 850,00 585,97

Magnésio 20,00 --- 115,00 14,50

Minerais nonessential (ppm = mg/kg = mcg/g))

Boro < 2,00 1,08

Germanio < 0,50 0,03

Lítio < 0,20 0,01

Strontio 0,11 --- 4,28 1,15

Tungstênio < 0,02 0,01

Metais potencial tóxicos (ppm = mg/kg = mcg/g)

Alumínio < 8,00 20,10

Antimónio < 0,20 0,27
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Referência gama Val. Amos.

Metais potencial tóxicos (ppm = mg/kg = mcg/g)

Arsênico-total < 0,20 0,10

Bário < 2,65 0,51

Berílio < 0,03 n.n.

Bismuto < 0,18 0,03

Cádmio < 0,20 0,14

Chumbo < 3,00 7,64

Lata < 0,93 1,31

Mercurio < 0,30 2,29

Niquelar < 0,85 0,15

Paládio < 0,10 < 0,05

Platina < 0,07 n.n.

Prata < 1,00 0,34

Thallium < 0,01 n.n.

Titânio < 0,65 0,31

Urânio < 0,10 0,02

Zirconium < 1,47 0,23
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Informacao Sobre Os Minerals Vestigiosos E. Referencias: Sua Analise Determinou As Seguintes Deficienas E
Excessos Minerais

O cromo encontra-se anormalmente elevado. A ingestão excessiva de cromo trivalente, não costuma acarretar problemas.
Não obstante a ingesta excessiva de cromo hexavalente pode levar fenômenos alérgicos e a sintomas graves de intoxicação.
Ela ocorre em pessoas trabalhando diretamente com sais de cromo (curtição de couro, material de litografia e fábricas de
pigmentos com cromo). As necessidades diárias de cromo são de 50 a 200 microgramas. As principais fontes de cromo são:
levêdo de cerveja, fígado, cereais
 integrais, cevada e ovo caipira. As plantas hipoglicemiantes (pata de vaca, carqueja, pedra hume kaa e bajirul, são
extremamente ricas neste mineral.

 1) Leonard A and Lauwerys RR, Mutat.Res. 76-227, 1980.

O mercúrio encontra-se aumentado. A intoxicação por este metal leva frequentemente a tremores, ataxia, anomalias de
desenvolvimento fetal, estomatite, perda de dentes, neurite periférica e reações alérgicas. As principais fontes de intoxicação
são: amálgamas dentais, acidentes com termômetros e barometros, fungicidas (frequentemente usados em tomates),
contaminaçâo de peixes e plânctus marinho, poluição de rios pelo garimpo do ouro, filtros de ar condicionado, baterias,
poluiçao do ar, cosméticos, calomelano (utilizado nos talcos) e uso de supositórios para hemorróida (mercuriais). A
terapêutica desta condição consiste no uso de antioxidantes, metionina, cisteína, glutatião e selênio. O uso de fibras vegetais
 (pectina, alginato, psylium) pode ser também eficiente.

 1) Campbell, J.D., "Hair analysis: A diagnostic tool for measuring
 Mineral status in humans", The Journal of Orthomolecular Psychiatry, VOl l4, N°4.

O níveis de magnésio encontram-se baixos. Esta condição está
 associada principalmente â baixa ingesta deste mineral e como
 consequência de distúrbios gastrointestinais. Outras condições podem estar associadas: doença de Alzheimer,
hiperirritabilidade, insônia, tremor, muscular, distúrbios cardiovasculares e inibição da síntese de DNA e RNA. A baixa de
magnésio pode ser ainda causada pelo uso de diuréticos. Estudos recentes apontam para a importância deste elemento no
diabetes mellitus, participando do processo de hipoglicemia reacional. As necessidades diárias de magnésio são de 300 a 400
miligramas. As principais fontes são: verduras em geral, cereais integrais (trigo, arroz), frutas secas (nozes, castanha de cajú,
castanha do Pará, avelã), soja e tofu.

 1) Stebbing, J.B., Turner,M.O., and Franz, K.B., Magnesium Bull., 4,
 131-4 (1982) .
 2) Vance,DE, Ehmann WD , and Markesberry WR, "Trace Elements Imbalances in Hair and Nails of Alzheimer's Disease
Patients", NeuroToxicol., 9(2), 197-207, 1988.
 3) Galdusek, DC, "Hypothesis: Interference with axonal transport
 of neurofilaments as a common pathogenic mechanism in certain
 diseases of the central nervous system" New Eng J Med, 312, 714-19, 1985 .
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Os níveis de chumbo encontram-se elevados. A dosagem de chumbo no cabelo é considerada o melhor método para
detecção da intoxicação por este metal. Tal intoxicação pode levar a distúrbios de aprendizagem em crianças, cefaléia
intensa, vertigem, tremores, dores articulares, irritabilidade, agressividade, distúrbios mentais, hiperatividade, anorexia, lesões
musculares e dores abdominais. As fontes de intoxicação mais frequentes são: aditivos da gasolina (tetra etil chumbol), água
potável, suplementos de cálcio (Dolomita), contaminação dos alimentos por inseticidas, poluição atmosférica, pasta de
dentes, tintas de cerâmica, latas com solda de chumbo, fertilizantes, tintas de cabelo (acetato de chumbo) e o fumo.
 A terapêutica desta condição é feita com o uso de antioxidantes
 (metionina, cisteína, vitaminas C e E, cromo, Beta caroteno e
 glutatiao), fibras vegetais (pectina e alginatol, ovos, alho e cebola.

 1) Anon., Effects of Chronic Exposure to Low-Level Pollutants in the
 Environment, U.S. Gov. Pr. Off., Wash., D.C. (1975) .
 2) Sargent, J. D. , Meveres, A. , Weitzman, M. "Environmental exposure to lead and cognitive deficits in children", Letter,
N.Engl.J.Med., 320(9),596 (1989) .
 3) Capucci, E. et. al., "Heavy metal concentration in hair of
 students in Rome", Anthrop

ANTIMONY (Sb) has no known function in living organisms and is not highly toxic. It is found in hair tissue and other organs,
with the highest concentration in lymph nodes, lungs, skin and adrenals. Environmental exposure and illness affect the
antimony concentration of some tissue. Hair and lung tissue of smelter workers contained high amounts of this trace element
and uremic patients have also shown high Sb-levels. Food stored in enamel vessels and cans may contain appreciable
antimony concentration. New research indicates that PET (Polyethylenterephthalat) bottles contain appreciable amounts of Sb,
and the antimon concentration of mineral water stored in such bottles has been found to increase over time i.e. mineral water
takes up Sb from PET. Trivalent antimony is more toxic than the pentavalent form; however there is no evidence that this
element is carcinogenic. THERAPEUTIC CONSIDERATION: increase vitamin C and B-complex intake.

Os níveis de zinco encontrados estão diminuídos. A mais frequente causa desta condição é a baixa ingesta alimentar,
encontrada principalmente em indivíduos vegetarianos estritos. Esta condição é também muito comum em maratonistas
devido aos níveis de ferro comumente ingeridos por estes indivíduos (a alta ingesta de ferro acarreta diminuição da absorção
de zinco). A dieta rica em fibras, ferro e/ou cobre e uso de álcool, são outras causas frequentes, bem como em indivíduos em
repouso prolongado. O zinco baixo esta muitas vezes associado a: envelhecimento, gravidez, uso de anticoncepcionais,
síndrome pré-menstrual, doenças debilitantes, estresse, cirurgias, uso de diuréticos, psoríase, nefropatias, má absorção
intestinal (parasitismo) e intoxicação por cádmio, ferro ou cobre. Níveis baixos de zinco podem ainda levar a diminuição da
capacidade de aprendizado, tanto em crianças como em adultos. Pode estar associado a dermatite seborreica e a
acrodermatite nteropática.
 As necessidades diárias de zinco são de 15 a 30 miligramas. As
 principais fontes alimentares sao: carnes (especialmente frutos do mar), frutas secas (nozes, amêndoas, castanha de cajú,
castanha do Pará), arroz integral e raiz de gengibre.

 1) National Research Council Subcommittee on Zinc, Zinc. Baltimore University Press, 1979.
 2) Deuster, P.A., et.al. "Zinc status of highly trained women
 runners and untrained women", Am J Clin Nut, 49, 1295-1301 (1989. 3) Gibson, R.S. et.al, "A growth-limiting, mild
zinc-deficiency
 syndrome in some Southern Ontario boys with low height percentiles". Am J Clin Nut, 49, 1266-73 (1989).
 4) Krebs, Jean & cols. The American Journal of Clinical Nutrition -
 Dez. 1993.
 5) Maugh, T.H., "Hair: a diagnostic tool to complement blood serum and urine", Science, Dec., 1978 vol 202: 1271-73.
 6) Busch, E.B., "Trace minerals analysis study of Dermatitis
 patients", Townsend letter for doctors, Nov, 1990.
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