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importantes 
Importância para a saúde 

Necessidades Diárias 
Sintomas de deficiência Sintomas de excesso 

Masc. Fem. 

MACROMINERAIS 

Cálcio Leite e lacticínios, 
sardinhas enlatadas, 
com as espeinhas, 
legumes de folha verde. 

Formação de ossos e dentes; 
transmissão de impulsos nervosos, 
coagulação do sangue e funções 
musculares. 

700 mg 700 mg Fraqueza muscular, dores 
nas costas, ossos frágeis, 
fracturas e osteoporose. 

Nenhuns; o cálcio em  
excesso não é absorvido 
pelo organismo. 

Cloro Sal de mesa (cloreto de 
sódio) e alimentos que 
o contenham. 

Mantém o equilíbrio de líquidos e 
electrólitos. Essencial para a 
formação de ácidos do estômago. 

2500 mg 2500 mg Não se verifica deficiência 
com uma dieta normal. 

Nenhuns; o excesso de cloro 
é eliminado pelos rins. 

Magnésio Cereais integrais, germe 
de trigo, leguminosas, 
frutos secos, figos secos 
e legumes verdes. 

Importante componente dos ossos 
e dentes; contribui para impulsos 
nervosos e para a contracção 
nervosa. 

300 mg 270 mg Apatia, fraqueza, cãibras e 
tremores musculares 
(tetania) que provocam 
convulsões. 

Não se conhecem sintomas. 

Fósforo Presente em todas as 
proteínas vegetais e 
animais: leite, queijo, 
carne vermelha e aves, 
peixe e marisco, frutos 
secos e cereais 
integrais. 

Ajuda a formar e a manter ossos e 
dentes saudáveis; necessário para 
libertar energia nas células; 
essencial para a absorção de 
muitos nutrientes. 

550 mg 550 mg Deficiência rara; pode ser 
induzida por uso prolongado 
de antiácidos. 

Ingestão excessiva pode 
afectar a capacidade de 
utilização de cálcio pelo 
organismo e inibir a 
absorção de magnésio. 

Potássio Abacates, fruta fresca e 
seca, sementes e frutos 
secos, bananas, citrinos, 
batatas e leguminosas. 

Com o sódio, mantém o equilíbrio 
de líquidos e electrólitos nas 
células, regula os batimentos 
cardíacos e mantém a tensão 
arterial normal. Essencial para a 
transmissão de todos os impulsos 
nervosos. 

3500 mg 3500 mg Apatia, fraqueza, confusão e 
sede extrema. Em casos 
graves, pode haver ritmo 
cardíaco anormal e outros 
problemas cardíacos e 
respiratórios. 

Pode provocar letargia; 
pulsações lentas, paralisia e 
insuficiência cardíaca. 

Sódio Sal de mesa (cloreto de 
sódio), anchovas de 
lata, carnes processadas 
e extractos de levedura. 

Trabalha com o potássio para 
regular o equilíbrio de líquidos; 
essencial para a função nervosa e 
muscular. 

1600 mg 1600 mg A deficiência é rara, mas 
pode conduzir a tensão 
arterial baixa, desidratação e 
cãibras. 

Retenção de líquidos, tensão 
arterial alta e possível AVC; 
insuficiência cardíaca e 
renal. 

MICROMINERAIS 

Alumínio 
 

Não aplicável: a 
ingestão de alumínio 
deve ser evitada sempre 
que possível. 

Não se conhece qualquer função 
biológica no organismo. 

Nenhuma Nenhuma Nenhum. Tem sido associado à doença 
de Alzheimer; pode causar 
problemas nas ancas nos 
idosos. 

Crómio Carne vermelha e 
fígado, gemas, marisco, 

Importante para regular os níveis 
de açucar no sangue; ajuda a 

25 mcg 25 mcg Pode provocar intolerância à 
glucose e aumento dos 

Não se conhecem sintomas 
adversos. 



cereais integrais, 
melaço e queijo. 

normalizar os níveis de colesterol 
no sangue. 

níveis de colesterol no 
sangue. 

Cobre Miudezas, marisco, 
como ostras, frutos 
secos e sementes, 
cogumelos e cacau. 

Necessário para os ossos e 
formação do tecido conjuntivo. 
Ajuda a absorver o ferro alimentar. 
Presente em muitas enzimas que 
protegem o organismo dos radicais 
livres. 

1,2 mcg 1,2 mcg Deficiência rara: em geral, 
em bebés prematuros ou 
crianças com problemas de 
mal-absorção. 

Ingestão de doses elevadas 
improvável; se ocorrer, pode 
ser tóxica, com lesões no 
fígado e nos rins. 

Flúor Pasta de dentes, água 
da torneira e chá. 

Protege contra a cárie dentária. Não há necessidade 
dietética estabelecida. 

 Cárie dentária. Dentes fracos e 
mosqueados, ossos frágeis. 

Iodo Algas marinhas, marisco 
e sal de mesa iodado. 

Parte essencial das hormonas 
segregadas pela tiróide. 

140 mcg 140 mcg Bócio; talvez pele e cabelo 
espessados; apatia. 

Em excesso, pode causar 
hipertiroidismo. 

Ferro Miudezas, carne magra, 
sardinhas, gemas e 
cereais enriquecidos 
com ferro. 

Componente essencial da 
hemoglobina e de muitas enzimas 
implicados no metabolismo da 
energia. 

8,7 mg 14,5 mg Dificuldades respiratórias, 
fadiga, anemia ferripriva, 
pouca resistência às 
infecções. 

Intoxicação: ocorre se as 
crianças confundem 
suplementos de ferro com 
guloseimas, por exemplo. 

Manganés Frutos secos, cereais, 
arroz integral, 
leguminosas e pão 
integral. 

Componente vital de várias 
enzimas envolvidas na produção de 
energia; ajuda a formar os ossos e 
o tecido conjuntivo. 

1,4 mcg 1,4 mcg Não há sintomas conhecidos. Nenhuns: o excesso de 
manganés é eliminado pelo 
organismo. 

Molibdénio Miudezas, levedura, 
leguminosas, cereais 
integrais e legumes de 
folha, consoante o solo. 

Componente essencial de enzimas 
envolvidas na produção de ADN e 
ARN; pode combater a cárie 
dentária. 

50-400 
mcg 

50-400 
mcg 

Deficiência praticamente 
desconhecida. 

A ingestão de doses 
elevadas pode induzir 
deficiência de cobre. 

Selénio Carne e peixe, 
lacticínios, como 
manteiga, castanha-do-
pará, abacates e 
lentilhas. 

Mineral antioxidante; protege as 
células das lesões dos radicais 
livres. Essencial para o 
desenvolvimento sexual normal. 

75 mcg 60 mcg Raros; pode afectar o 
crescimento, atrasar o 
desenvolvimento sexual e 
reduzir a fertilidade. 

Perda de cabelo, 
despigmentação de pele, 
fadiga. 

Enxofre Proteínas animais e 
vegetais 

Componente de dosi aminoácidos 
essenciais que participam na 
formação de muitas protaínas. 
Presente em todas as células. 

Não há necessidade 
dietética estabelecida. 

Deficiência desconhecida. Nenhuns. 

Zinco Ostras, carne vermelha, 
amendoins e sementes 
de girassol. 

Essencial para o crescimento, 
reprodução e imunidade normais. 
Reforça a acção de muitas enzimas. 

9,5 mg 7 mg Perda de apetite; afecta o 
crescimento e o 
desenvolvimento; pouca 
imunidade. 

Pouco provável; apenas por 
descuido, com auto-
administração excessiva de 
suplementos. 

 


