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Referência gama Val. Amos.

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

Cobalto 0,01 --- 0,30 0,05

Cobre 10,00 --- 41,00 37,22

Cromo 0,02 --- 0,21 0,05

Ferro 4,60 --- 17,70 4,08

Iodo 0,05 --- 5,00 494,09

Manganês 0,05 --- 0,92 0,33

Molibdênio 0,03 --- 1,10 0,07

Selênio 0,40 --- 1,70 0,91

Vanadio 0,01 --- 0,20 n.n.

Zinco 150,00 --- 272,00 139,61

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

Cálcio 220,00 --- 1.600,00 4.364,75

Magnésio 20,00 --- 130,00 303,48

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

Boro < 0,84 0,91

Germanio < 1,65 n.n.

Lítio < 0,30 0,01

Strontio 0,65 --- 6,90 12,95

Tungstênio < 0,01 n.n.

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

Alumínio < 8,00 2,27

Antimónio < 0,30 0,02
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Referência gama Val. Amos.

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

Arsênico-total < 0,20 0,03

Bário < 4,64 4,11

Berílio < 0,10 n.n.

Bismuto < 0,20 0,01

Cádmio < 0,20 0,01

Cério < 0,10 n.n.

Césio < 0,01 n.n.

Chumbo < 3,00 1,18

Dysprosium < 0,01 n.n.

Erbium < 0,01 n.n.

Europium < 0,01 n.n.

Gadolínio < 0,10 0,81

Gallium < 0,20 n.n.

Iridium < 0,01 n.n.

Lanthanum < 0,03 n.n.

Lata < 0,70 0,06

Lutetium < 0,01 n.n.

Mercurio < 0,60 0,46

Niquelar < 1,00 0,43

Paládio < 0,10 < 0,05

Platina < 0,01 n.n.

Praseodymium < 0,01 n.n.

Prata < 1,00 0,03
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Referência gama Val. Amos.

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

Rhenium < 0,01 n.n.

Rhodium < 0,01 n.n.

Ruthenium < 0,10 n.n.

Samarium < 0,01 n.n.

Tantalum < 0,01 n.n.

Tellurium < 0,01 n.n.

Thallium < 0,01 n.n.

Thorium < 0,01 n.n.

Thulium < 0,00 n.n.

Titânio < 1,50 0,17

Urânio < 0,10 0,02

Ytterbium < 0,01 n.n.

Zirconium < 0,50 < 0,05
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Rácios

Referência gama Rácios

Ca/Cu 5,50 --- 292,00 117,27

Ca/Fe 16,10 --- 293,00 1.069,79

Ca/Mg 1,69 --- 80,00 14,38

Ca/Sr 40,70 --- 5.517,00 337,05

Ca/Zn 0,89 --- 11,30 31,26

Fe/Cu 0,14 --- 2,50 0,11

Fe/Mn 5,46 --- 195,00 12,36

Zn/Cr 383,00 --- 2.254,00 2.792,20

Zn/Cu 3,55 --- 45,30 3,75

Zn/Fe 10,40 --- 45,40 34,22

Zn/Mg 1,09 --- 12,40 0,46

Zn/Mn 142,00 --- 3.542,00 423,06
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Informacao Sobre Os Minerals Vestigiosos E. Referencias: Sua Analise Determinou As Seguintes Deficienas E
Excessos Minerais

Os níveis de boro estao anormalmente altos. Não existem referências na literatura científica, sobre esta condicão, porém
sabe-se que este mineral participa de alguns processos fisiológicos do tecido ósseo. As principais fontes são as frutas. As
necessidades diárias são de 1 miligrama.

Os níveis de boro estao anormalmente altos. Não existem referências na literatura científica, sobre esta condicão, porém
sabe-se que este mineral participa de alguns processos fisiológicos do tecido ósseo. As principais fontes são as frutas. As
necessidades diárias são de 1 miligrama.

Os níveis de cálcio estão anormalmente elevados. Frequentemente esta condição indica um desequilibrio cálcio-fósforo. A
ingesta exagerada de fósforo leva a uma queda do cálcio iônico sérico, levando a um hiperparatireoidismo secundário, com
excessiva reabsorção óssea. Uma série de condições podem se apresentar: osteoporose, doença periodontal, litíase renal,
intoxicação por metais pesados como
 chumbo e alumínio, hipertensão arterial, fragilidade de unhas,
 caimbras musculares e eczemas. A hipervitaminose D, o excesso de inqestão de proteína, sal ou açucar levam também a
este balanço de cálcio negativo. A insuficiência renal crônica é outra causa de elevação do cálcio. Foram encontrados níveis
aumentados de cálcio no cabelo de indivíduos com comportamento violento. As necessidades de cálcio são de 800 a 1000
miligramas/dia . Os principais alimentos ricos em cálcio são os laticínios, as verduras , (Ex.: brócolis, espinafre, couve-flor e
repolho), ervilha, feijões, amêndoas, nozes, avelãs e soja.

 1) Bland,J., John Bastyr College of Naturopathic Med.,1 (1), 3-7
 (1979)
 2) Raloff, J., "Locks- A key to violence?" Science News, vol.124,
 Aug. 1983, 122-125.
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ingesta exagerada de fósforo leva a uma queda do cálcio iônico sérico, levando a um hiperparatireoidismo secundário, com
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 caimbras musculares e eczemas. A hipervitaminose D, o excesso de inqestão de proteína, sal ou açucar levam também a
este balanço de cálcio negativo. A insuficiência renal crônica é outra causa de elevação do cálcio. Foram encontrados níveis
aumentados de cálcio no cabelo de indivíduos com comportamento violento. As necessidades de cálcio são de 800 a 1000
miligramas/dia . Os principais alimentos ricos em cálcio são os laticínios, as verduras , (Ex.: brócolis, espinafre, couve-flor e
repolho), ervilha, feijões, amêndoas, nozes, avelãs e soja.

 1) Bland,J., John Bastyr College of Naturopathic Med.,1 (1), 3-7
 (1979)
 2) Raloff, J., "Locks- A key to violence?" Science News, vol.124,
 Aug. 1983, 122-125.

Os níve is encontrados de ferro estão baixos. Esta condição está
 associada à anemia ferropriva, dieta inadequada, diarréia crônica, outraa doenças crônicas do intestino, agastrectomia,
hipocloridria e história de hemorragias. As necessidades diárias de ferro sao de cerca de 10 miligramas. As principais fontes
deste metal são as algas, carnes ( Ex.: fígado), frutos do mar, germe de trigo, lentilhas, feijão e verduras (Ex.: espinafre).

 1) Bissé, E., "Hair iron content: possible marker to complement
 monitoring therapy of iron deficiency in patients with chronic
 inflammatory bowel disease?". Clin Chem 1996-42:8:1270-74.

GADOLINIUM (Gd)Clinical Information on this element is not available at this time.

IODINE: high blood levels increase intake of B-vitamines and vitamin E, reduce dietary intake of fish and kelp. Avoid
iodine-rich salt.
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O magnésio encontra-se aumentado. Altos níveis deste mineral indicam em geral um balanço negativo, a exemplo do que
acontece com o cálcio, e são secundários a um turnover ósseo aumentado. Podem estar associados a esta condição:
distúrbios renais, anemia, retardamento mental, depressão do sistema nervoso central, litíase renal, doença periodontal e
osteoporose. Nesta última condição, ocorre um aumento
 concomitante do cálcio no cabelo. As necessidades de magnésio são de 300 a 400 microgramas por dia. As
 principais fontes sao as verduras em geral, cereais integrais (trigo e arroz), frutas secas (nozes, castanha de cajú , castanha
do Pará, avela), soja e tofu.

Os níveis de estrôncio encontram-se anormalmente altos. Este mineral tem papel importante na formação da matriz mineral
óssea. De um modo geral o aumento de estrôncio está associado ao aumento do cálcio. As principais fontes são a água e os
alimentos em geral.

Os níveis de estrôncio encontram-se anormalmente altos. Este mineral tem papel importante na formação da matriz mineral
óssea. De um modo geral o aumento de estrôncio está associado ao aumento do cálcio. As principais fontes são a água e os
alimentos em geral.

O vanádio está baixo. Esta condição tem sido apontada como fator pre- disponente da aterosclerose e da
hipercolesterolemia. Também o vanádio parece ter um papel insulina-simile, podendo ter papel relevente no tratamento do
diabetes mellitus.
 As necessidades diárias de vanádio são de 50 a 200 microgramas. As principais fontes deste elemento, são os óleos
vegetais (soja, oliva, milho e girassol), trigo sarraceno, aveia, arroz, cenoura, repolho e frutos do mar.

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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