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IX 

MINERAIS 

São elementos químicos inorgânicos que fazem 
parte de nossa constituição orgânica e são essenciais para 
manter nosso equilíbrio bioquímico e fisiológico, participando 
ativamente de todas as nossas reações biológicas. Fazem 
parte do grupo de nutrientes fundamentais para a manutenção 
da vida, seja ela vegetal ou animal, ou qualquer outra forma 
de vida conhecida em nosso planeta. 

Grande parte de nossa composição corporal é 
constituída de minerais, e sem a manutenção equilibrada 
destes elementos nada em nosso organismo vai conseguir 
funcionar de maneira adequada. A deficiência de minerais 
e o desequilíbrio entre eles no ser humano é mais comum 
do que se imagina. Acontece principalmente devido a 
alimentação errada e sem critérios de nutrição adequados, 
dietas para emagrecer de baixas calorias ou elaboradas de 
maneira inadequada. Acomete também usuários de drogas, 
alcoólatras, gestantes e habitantes de regiões onde o solo 
é muito deficiente de alguns minerais, principalmente os 
minerais-traço, entre eles o selênio que é de importância 
capital para o nosso equilíbrio antioxidante e protetor contra 
a ação dos radicais livres. O impacto da deficiência crônica 
gerada pela ingesta insuficiente de alguns destes elementos 
em nosso desenvolvimento e manutenção da saúde, é 
muitas vezes irreversível e limitante. 

A seguir, vamos listar, em ordem alfabética, 
todos os principais minerais essenciais para a manutenção 
da vida de maneira saudável, e para a prevenção de 
doenças. 

 75 



Reeducação Alimentar, Emagrecimento, Saúde e Longevidade 

Boro 

- Mineral essencial e importante para o metabolismo ósseo, pois 
proporciona um melhor aproveitamento do cálcio e do magnésio 
que fazem parte da matriz óssea. Tem função importante na 
formação dos hormônios tireoidianos e também do hormônio 
masculino testosterona, sendo por isto, fundamental não só para 
manter o bom equilíbrio de nosso metabolismo geral como também 
da libido e da nossa massa muscular. Sua deficiência piora os 
sintomas das artrites, acentua os sintomas da menopausa e 
predispõe e agrava a perda de massa óssea, a osteoporose. É 
encontrado principalmente nos vegetais verdes folhosos, 
frutas e nozes. 

Cálcio 

- É o mineral mais abundante no corpo humano, essencial para a 
boa formação e manutenção da massa óssea, dos dentes, além 
de ajudar a manter pele, cabelos e unhas saudáveis. Auxilia a 
regular os batimentos cardíacos, melhora a circulação e ajuda a 
regular a pressão arterial. Como age e é importante no 
mecanismo de contração muscular, ajuda a evitar câimbras e 
dores musculares. Desequilíbrios da concentração de cálcio 
predispõem e agravam osteoporose, hipertensão arterial, insônias, 
câimbras e artrites. É encontrado principalmente no leite, queijos, 
iogurtes, no brócolis, vegetais verdes folhosos, casca do ovo, 
salmão, tofú. 

Cobalto 

- É um importante componente da vitamina B12 e sua 
deficiência esta relacionada à deficiência desta. Suas principais 
fontes são as carnes em geral, as vísceras, leite e derivados. 

Cobre 

- Essencial para os seres humanos, pois juntamente com o ferro 
faz parte da nossa cadeia respiratória, participando ativamente 
da síntese da hemoglobina e sendo por isto importante para a 
saúde de nosso sangue e para prevenir 
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anemias. Participa ativamente de nosso sistema antioxidante 
aumentando nossa resistência e imunidade, além de participar 
das reações biológicas que protegem as membranas das 
nossas células contra a ação do LDL, o colesterol ruim. Na 
pele, participa da formação do colágeno, elastina e melanina, 
prevenindo o desgaste e o envelhecimento. Suas principais 
fontes são as carnes, frutos do mar, nozes, frutas, legumes, 
soja e derivados. 

Cromo 

- Favorece a ação da insulina no metabolismo celular da 
glicose, tendo por isto uma função hipoglicemiante, 
ajudando a prevenir e melhorar o diabetes. Além do mais, 
é capaz de agir na queima das gorduras juntamente com a 
atividade física, proporcionando um melhor resultado em 
sua eliminação e melhorando o desempenho muscular na 
queima de calorias. Ajuda a melhorara relação positiva entre 
o bom colesterol (HDL) e o mau colesterol (LDL), ajudando a 
prevenir doenças cardíacas, aterosclerose e envelhecimento 
das artérias. Suas principais fontes são os cereais integrais, 
ovos, queijos, carnes e frutos do mar. 

Ferro 
-Parte integrante e importante da formação da hemoglobina, 
que é responsável pelo transporte de oxigênio no sangue e 
da mioglobina que transporta e otimiza o uso do oxigênio nos 
músculos. É indispensável para nosso sistema imunológico, 
que é o sistema de defesa do nosso organismo. É também 
importante em nosso mecanismo antioxidante. Sua 
deficiência causa anemia, dificuldades no aprendizado, 
cansaço, desânimo, fadiga, fraqueza, baixa imunidade e 
deficiência de memória. Mulheres, devido à perda menstrual, 
gestantes e crianças devido à má alimentação, estão mais 
propensas a esta deficiência. Suas fontes são as carnes 
principalmente as vermelhas, os peixes, feijão, aveia, e 
vegetais verdes folhosos. 
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Fósforo 

- É o segundo mineral, depois do cálcio, em abundância 
em nosso organismo. Sua maior concentração está nos 
ossos, combinado com o cálcio e o magnésio. Tem uma 
função estrutural importante, pois faz parte dos fosfolipídios, 
das membranas que revestem todas as nossas células. 
Essencial para o metabolismo dos ossos, dentes e para o 
bom funcionamento do nosso sistema nervoso. Sua 
deficiência, embora rara, pode ocasionar fraqueza muscular, 
deficiência da massa óssea e fraqueza geral. Presente na 
grande maioria dos alimentos, principalmente leite e 
derivados, carnes e pescados. 

Germânio 

- Tem poder revitalizante e anti envelhecimento celular por 
melhorar as reações bioquímicas das mitocôndrias, que são 
as usinas de energia das células de todo o nosso organismo. 
É estimulante do nosso sistema de defesa imunológico, 
ajudando a prevenir doenças debilitantes e degenerativas 
decorrentes de nosso envelhecimento. Suas principais 
fontes são o alho, as algas, os chás (principalmente o verde) 
e os cogumelos. 

Iodo 

- É fundamental para funcionamento de todo o nosso 
organismo, pois está diretamente relacionado ao bom 
funcionamento da tireóide e da ação de seus hormônios, que 
são os principais reguladores do nosso metabolismo geral. 
Sua deficiência, que é o mais comum, como também seu 
uso em excesso, podem ocasionar sérios problemas nesta 
importante glândula, entre eles os bócios, os nódulos e até 
o câncer. Se deficiente, em crianças, contribui para retardo 
do crescimento e até prejudica o bom desenvolvimento 
mental. Por determinação da organização mundial de 
saúde, os governos devem fazer a reposição deste 
importante mineral no sal de uso comum pela população. 
Suas principais fontes na alimentação são os peixes, algas 
marinhas e frutos do mar. 
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Lítio 

- Indispensável para o bom funcionamento das reações 
bioquímicas cerebrais, estando ligado portanto aos 
transtornos relacionadas com nosso sistema emocional. 
Ajuda no tratamento de estados depressivos, maníaco-
depressivos e outros tipos de distúrbios de comportamento. 
Suas fontes são escassas e sua deficiência mais comum do 
que se imagina. Pode ser encontrado em águas minerais 
gasosas e sementes de linhaça. 

Magnésio 

- Mineral de extrema importância, essencial à manutenção 
da vida e preservação da nossa saúde. Faz parte de nossa 
estrutura óssea, integrando e interagindo no metabolismo do 
cálcio, prevenindo o desgaste da matriz óssea e protegendo 
nosso esqueleto contra a osteoporose. Reduz a fadiga, 
melhorando o funcionamento dos nervos e músculos. 
Melhora as funções circulatórias ajudando a reduzir a 
pressão arterial e prevenindo contra as doenças cardíacas. 
Previne e auxilia o tratamento das crises depressivas. Sua 
deficiência ocasiona câimbras, fadiga muscular, cansaço, 
irritabilidade, ansiedade, depressão e distúrbios cardio- 
circulatórios. É um importante mineral para os atletas, 
praticantes de esportes e para os que possuem atividades 
desgastantes e estressantes. Suas principais fontes são 
vegetais verdes e folhosos, cereais integrais, nozes, 
amêndoas, sementes, carnes e frutos do mar. 

Manganês 

- Mineral  muito  importante  para  a  síntese  das  
proteínas,  sendo,  por  isso,  fundamental  para  a  fase  de 
crescimento  e  desenvolvimento  das  crianças  e  para  a  
reparação  e  manutenção  da  composição  dos  tecidos  de  
nosso  organismo.  Promove  uma  melhor  formação  do  
colágeno,  dando  com  isto  uma  melhor  elasticidade  à  
pele,  retardando  seu  envelhecimento.  Participa  da  
formação  dos  neurotransmissores  cerebrais,  melhorando  
a  memória  e  os reflexos. Participa também do 
metabolismo da glicose, ajudando a prevenir o diabetes. Sua 
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deficiência pode estar relacionada às lesões repetitivas dos 
ligamentos, cartilagens e tendões, manifestações alérgicas 
e dermatites. Suas principais fontes são cereais e grãos 
integrais, amêndoas, nozes, verduras folhosas e ervilhas. 

Molibdênio 

- Mineral essencial para formação de diversas enzimas 
antioxidantes, agindo portanto como protetor do organismo 
e contra as doenças degenerativas decorrentes do 
envelhecimento. Aumenta a longevidade e protege contra 
determinados tipos de câncer. Baixos níveis de molibdênio já 
foram relacionados à alta incidência de câncer, principalmente 
o do esôfago. Suas principais fontes são os vegetais em 
geral, cereais integrais, amêndoas, nozes, feijão, lentilha. 

Potássio 

- Um dos principais componentes do nosso líquido intra 
celular, está envolvido juntamente com o sódio no equilíbrio 
hídrico, circulatório, e funcional de nosso organismo como: 
contração muscular, freqüência cardíaca, condução nervosa, 
produção de energia e síntese de proteínas. É o potássio que 
incrementa o funcionamento energético celular do cérebro 
e dos músculos, dando mais vivacidade e disposição. Sua 
deficiência acarreta, como no caso do magnésio, câimbras, 
fadiga, desânimo, falta de energia, dores musculares e 
aumento da pressão arterial pelo desequilíbrio na circulação 
com relação ao sódio. Indispensável para todos aqueles que 
praticam atividade física, atletas e aqueles que tem ativida- 
des extenuantes e estressantes. Suas fontes são todas as 
frutas, verduras e legumes, amêndoas e castanhas. Uma de 
suas principais fontes é sem dúvida a banana. 

Selênio 

- Cada vez mais, tem se revelado com um importantíssimo 
papel na medicina preventiva por ser um mineral fundamental 
ao nosso sistema antioxidante, juntamente com a vitamina C 
e a vitamina E. Promove um aumento da longevidade e da 
vitalidade, protegendo o organismo contra o envelhecimento 
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e as doenças degenerativas decorrentes da idade, além de 
aumentar as defesas do sistema imunológico. Protege 
contra as doenças cardíacas e circulatórias, arteriosclerose, 
artrites, reumatismos e comprovadamente vários tipos de 
câncer. Melhora a síntese de DNA e RNA, melhorando as 
reações bioquímicas celulares, protegendo suas funções 
vitais e diminuindo o seu envelhecimento. Nos homens, 
juntamente com o zinco, é essencial para a virilidade e a 
produção dos espermatozóides. Suas principais fontes são 
cebolas, cereais integrais, vegetais verdes folhosos, 
castanhas, peixes e frutos do mar. 

Silício 

- Participante de fundamental importância na formação do 
colágeno e na preservação da elastina, atuando 
sinergicamente com a vitamina C. É por isso mesmo muito 
importante para os ossos, vasos sangüíneos, coração, 
músculos, pele, cabelo e unhas. Melhora muito a aparência, 
deixando-a mais jovem, sendo considerado um mineral 
cosmético. Suas fontes são os grãos integrais, cereais, 
brócolis, couve-flor, cevada. 

Vanádio 

- Mineral importantíssimo, juntamente com o cromo, zinco 
e selênio, para baixar os níveis de gorduras no sangue, 
melhorando a circulação e prevenindo doenças 
cardiovasculares. Tem papel importante na preservação 
das cartilagens e ajuda na formação mineral óssea. Suas 
principais fontes são os vinhos tintos, os grãos e cereais 
integrais, azeitonas e azeite de oliva. 

Zinco 

- Essencial a todos os seres vivos, indispensável portanto 
ao ser humano. Participante de nada menos que mais de 
duzentas reações bioquímicas no nosso organismo, 
integrante de inúmeras enzimas e fundamental para a ação 
de inúmeros hormônios, entre eles a insulina, o hormônio do 
crescimento e os hormônios sexuais.  Importantíssimo  para 

81 



Reeducação Alimentar, Emagrecimento, Saúde e Longevidade 

as funções sexuais principalmente no homem, melhorando 
a libido, a produção de esperma e o desempenho sexual. 
Protege também contra a hipertrofia da próstata. Parte 
integrante do hormônio do crescimento é indispensável para 
o desenvolvimento e crescimento de crianças e adolescentes. 
Nos adultos promove revitalização e o rejuvenescimento. 
Aumenta as defesas e a resposta do nosso sistema imune, 
protegendo contra infecções e doenças degenerativas. 
Fortalece a pele, principalmente contra dermatites, flacidez 
e estrias e acelera a cicatrização de feridas. Suas principais 
fontes são as carnes, aveia e cereais integrais, farelo e germe 
de trigo, ovos, frutos do mar, principalmente as ostras. 
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