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1 APRESENTAÇÃO 

A presente produção didático-pedagógica consiste em unidade didática cujo 

tema é a alimentação saudável, com ênfase em alimentos bons para o cérebro, 

conforme o previsto no projeto de intervenção pedagógica, como uma das 

estratégias de ação a ser utilizada pela professora PDE, ao desenvolver o respectivo 

projeto na escola, no terceiro período do PDE/2013, quando do retorno à sala de 

aula, no primeiro semestre de 2014. 

Este material didático tem como objetivo, sugerir atividades e orientar as 

práticas no ensino de conteúdos de biologia, a ser aplicado no primeiro ano do 

ensino médio, no Colégio Estadual Hasdrubal Bellegard, situado em Curitiba-PR. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

A escola exerce grande influência sobre os educandos. Assim, para uma 

formação educacional sólida, é necessário que ocorra a contextualização dos 

conteúdos. Os conhecimentos científicos proporcionados pela escola são essenciais 

para o entendimento de fenômenos que ocorrem no mundo e as suas interações 

com os seres vivos na manifestação do fenômeno “VIDA’’. 

O consumo de alimentos industrializados tornou-se uma constante na 

sociedade da praticidade, em virtude do ritmo intenso de trabalho imposto nos 

tempos atuais. O fato de que os familiares, em sua maioria, trabalham fora o dia 

todo, a alimentação saudável fica para segundo plano, sendo a “fast food” a principal 

opção. Os alimentos industrializados exceto aqueles indicados para grupos com 

restrição alimentar, contém excesso de substâncias como o açúcar, sódio e 

gorduras que são conhecidos pelos malefícios causados à saúde. 

Os alunos de forma geral têm que desenvolver em seu cotidiano uma série de 

atividades intelectuais que exigem para o cérebro alimentos que favoreçam as 

conexões realizadas pelos neurônios. Descobertas recentes que relacionam a 

alimentação e os benefícios para o cérebro têm ganhado destaque no meio 

científico. Paralelamente, a mídia têm nos trazido diversas informações de como 

podemos nos alimentar de forma adequada sem passar fome e ainda favorecer o 

bom funcionamento cerebral. Esta unidade didática propõe atividades que visam a 

compreensão de como uma alimentação rica em determinadas substâncias pode 

favorecer o bom funcionamento cerebral, a partir de conteúdos disponibilizados na 
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internet, estabelecendo um roteiro para a seleção de conteúdos e o respectivo 

estudo na construção do conhecimento sobre alimentos bons para o cérebro. 

As Diretrizes Curriculares de Biologia do Estado do Paraná indicam que 

“como recurso para diagnosticar as ideias primeiras do aluno é recomendável 

favorecer o debate em sala de aula, pois ele oportuniza a análise e contribui para a 

formação de um sujeito investigativo e interessado, que busca conhecer e 

compreender a realidade” (2008,p.63). E ainda diz: “Estratégias de ensino conta aula 

dialogada, a leitura, a escrita, a atividade experimental, o estudo do meio, os jogos 

didáticos, entre tantas outras, devem favorecer a expressão dos alunos, seus 

pensamentos, suas percepções, significações, interpretações, uma vez que 

aprender envolve a produção/criação de novos significados, pois esse processo 

acarreta o encontro e o confronto das diferentes ideias propagadas em sala de aula” 

(2008, p. 66). 

Serão utilizados diversos recursos na aplicação do projeto, favorecendo a 

assimilação dos alunos de maneira significativa, favorecendo um aprendizado 

concreto, ou seja, no tema em questão sobre a importância de se ter uma 

alimentação saudável e que esta pode beneficiar todo o organismo inclusive o 

cérebro, este de extrema complexidade, mas que temos diversas informações 

científicas de que a ingestão frequente de determinados componentes faz com que 

ele funcione de maneira adequada potencializando seu funcionamento. 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Demonstrar a importância dos hábitos alimentares saudáveis e os seus 

benefícios à saúde, com ênfase para o bom funcionamento cerebral. 

3.2 Objetivos Específicos 

Identificar os alimentos bons para o cérebro. 

Elaborar um modelo sugestivo para o consumo diário de alimentos bons para 

o cérebro. 

 

4 ALIMENTOS BONS PARA O CÉREBRO 

Os estudantes de maneira geral possuem uma alimentação inadequada, fato 

este ligado muitas vezes à rotina familiar e do trabalho. Os produtos industrializados 

possuem muitas vezes as chamadas calorias vazias que suprem o organismo 
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momentaneamente. Além de não serem saudáveis, tais produtos prejudicam o bom 

funcionamento do organismo. A decisão pelo consumo destes produtos decorre não 

somente pela falta de conhecimento e informação adequada, mas, essencialmente, 

porque os malefícios causados à saúde tendem a aparecer a médio e longo prazo.O 

conhecimento sobre alimentos saudáveis, fundamentado cientificamente, associado 

à formação de hábitos saudáveis promovida na escola assegura resultados positivos 

ao longo da vida. Daí a importância do tema apresentado, pois o mesmo visa a 

sensibilização e, consequentemente, a mudança de atitude. 

No desenvolvimento desta unidade didática, os alunos irão adquirir 

conhecimentos sobre como as vitaminas, principalmente a D, complexo B e 

especialmente a B12, bem como os sais minerais como zinco, ferro e magnésio são 

fundamentais para o bom funcionamento cerebral, não deixando de mencionar o 

ômega 3 também essencial. 

 

 

5. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

Conteúdo Estruturante: Saúde (Mecanismos Biológicos) 

Conteúdos Específicos: 

 Alimentação saudável 

 Sistema nervoso 

 Sistema hormonal 

 Sistema digestório 

 

 

Atividade1 – Identificando os alimentos presentes na alimentação saudável 

Serão apresentadas imagens comparativas de alimentos que fazem parte do 

“fast food” e da alimentação saudável. A partir dessas imagens, os alunos decidirão 

sobre: 

1) Qual o alimento que você escolheria? Por quê? 

2) Em sua opinião qual o alimento mais saboroso? Qual o mais saudável? 

Cada aluno deverá entregar a sua resposta para o professor e a atividade 

será repetida no final do projeto, a fim de verificar a ocorrência ou não de mudança 

nas escolhas alimentares. 
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Atividade 2 – Estudando sobre a boa alimentação para o cérebro 

Será realizada a leitura e debate de dois textos que remetem ao tema do 

projeto. 

 
Texto 1 – Princípios de uma boa alimentação 

 
(Disponível e extraído no site: http://www.sonutricao.com.br/conteudo/alimentacao/) 

 

Uma dieta equilibrada e nutritiva deve ter cinco características: 

1) Adequação: A alimentação deve ser apropriada às 
diferentes fases e condições de vida, às atividades, às 
circunstâncias fisiológicas e de doenças. 

2) Qualidade: Deve conter variedade de alimentos que 
satisfaça todas as necessidades do corpo. Os alimentos 
devem ser nutritivos e não apenas conterem calorias 
vazias. 

3) Quantidade: Deve ser suficiente para atender o organismo em todas as suas 
necessidades. 

4) Harmonia: É o equilíbrio entre os nutrientes, em relação á quantidade e qualidade. 

5) Variedade: Fornecer uma ampla seleção de alimentos diariamente, pois os 
alimentos são diferentes, apresentando diferentes nutrientes. 

Pirâmide Alimentar 

Pirâmide Alimentar é um instrumento, sob a forma gráfica, que tem como objetivo 
orientar as pessoas para uma dieta mais saudável. É um guia alimentar geral que 
demonstra como deve ser a alimentação diária para uma população saudável, acima 
de 2 anos de idade. 

Cada parte da pirâmide representa um grupo de alimentos e 
o número de porções recomendadas diariamente. Na 
alimentação diária devemos incluir sempre todos os grupos 
recomendados para garantir os nutrientes que o nosso 
organismo necessita. Os alimentos que precisam ser 
consumidos numa quantidade maior estão na base da 
pirâmide e os que precisam ser consumidos em menor 
quantidade estão no topo da pirâmide. 

Para sabermos o número correto de porções diárias a serem ingeridas de cada grupo 
de alimentos, é necessário observar as calorias diárias que cada indivíduo necessita. 

Portanto, é necessário que o profissional da área de nutrição planeje o programa 
alimentar, pois este varia conforme sexo, peso, idade, altura e necessidades 

http://www.sonutricao.com.br/conteudo/alimentacao/
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individuais. Em média, a maioria dos indivíduos necessita de, pelo menos, um número 
mínimo de porções dentro das variações recomendadas. 

Principais nutrientes de cada grupo alimentar: 

Pães, arroz, cereais, massas: carboidratos complexos (vitaminas do 
complexo B e fibras); 

Hortaliças e vegetais (vitamina A, vitamina C, folato, ferro, fibras); 

Frutas (vitamina A, vitamina C, potássio, folato, ferro, fibras); 
Leite, iogurtes e queijos (cálcio, proteína, vitamina A, vitamina D); 
Carnes, aves, peixes, ovos, feijão, nozes (ferro, zinco, vitaminas do 
complexo B, proteínas); 

Gorduras, óleos e açúcares (vitamina E, ácidos graxos essenciais, carboidratos, 
porém são ricos em calorias e devem ser utilizados esporadicamente). 

Veja a seguir as porções recomendadas para cada grupo da pirâmide: 

 

Na base da pirâmide, encontramos os alimentos ricos em carboidratos como massas, 
pães, cereais e arroz. Por estarem no maior grupo, devem ser consumidos em maiores 
quantidades durante o dia. Em seguida, encontramos o grupo das frutas, verduras e 
legumes que fornecem vitaminas, minerais e fibras para o nosso corpo. 

No terceiro nível da pirâmide, estão os alimentos de fontes de proteínas e minerais 
como carnes, leguminosas, leite e derivados. No topo da pirâmide estão representados 
os alimentos que devem ser consumidos com moderação, pois além de calóricos, 
podem levar á obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes e outras enfermidades. 
Neste grupo estão os doces, açúcares, óleos e gorduras. 
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Texto 2 – Alimentos bons para o cérebro 
 

(Disponível e extraído do site: http://mundoalimentar.blogspot.com.br/2010/06/porque-
viveremos-melhor-se-soubermos-o.html) 

"Porque viveremos melhor se soubermos o que comer!” 

Segundo o livro de Alex Clergue “Alimentos que nos tornam inteligentes”, existem 
alimentos que se consumidos de forma regular e equilibrada, ajudam o nosso 
cérebro a funcionar de forma mais ativa e empreendedora. 

A pergunta é, como saber quais são afinal estes alimentos, onde os podemos 
encontrar e em que consistem os seus benefícios reais para a atividade cerebral. 

Agilidade Intelectual: Vitamina D 

Associação de Ideias: Cobre e Vitamina B6 

Astenia Psíquica: Ferro e Vitamina B6 

Atenção e Concentração: Açúcares de Lenta absorção, Vitamina B1, B12 

Prevenção de Baixas do Rendimento Intelectual: Açúcares de Lenta Absorção 

Contra os Cancros do Cérebro: Selênio 

Aumentar a Capacidade de Trabalho Intelectual: Vitamina B2 e B6 

Melhorar a Circulação no Cérebro: Magnésio, Vitamina B3 

Melhorar a Concentração Intelectual: Vitamina B1 

Combater a Confusão da Ideias: Cobre 

Boa Manutenção dos Desempenhos Intelectuais: Iodo, Selênio 

Energia Intelectual: Fósforo, Açúcares de Lenta Absorção, Vitamina B5, B12 e C 

Combater o Envelhecimento Cerebral: Selênio e Vitamina E 

Contra a Fadiga Cerebral: Ferro, Fósforo e Vitamina B1 

Contra a Fadiga Ocular: Vitamina A 

Regulação dos Hormônios Cerebrais: Iodo 

Aumentar a Memória: Vitamina B9 

Para Melhorar a Oxigenação do Cérebro: Ferro, Magnésio, Vitamina B2, B3, B6, B9 
e C 

http://mundoalimentar.blogspot.com.br/2010/06/porque-viveremos-melhor-se-soubermos-o.html
http://mundoalimentar.blogspot.com.br/2010/06/porque-viveremos-melhor-se-soubermos-o.html
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Bom para o Quociente Intelectual: Vitamina C 

Melhorar o Raciocínio e a Memória: Cobre, Vitamina B6, B12 

Regulador dos Neuromediadores: Cobre 

Resistência do Cérebro aos Produtos Tóxicos: Ácido Gordo Alfa Linoleico 

Trabalho Intelectual Ativo: Fósforo, Vitamina C 

Trabalho Intelectual Contínuo: Açúcares de Lenta Absorção, Vitamina B1, B6 e 
Vitamina C 

Diminuir os Riscos da Trombose Cerebral: Magnésio e Fibras 

Onde Encontrar? 

Ácidos Gordos Alfa Linoleicos: Óleo de linhaça, sementes de cânhamo, nozes, óleo 
de camelina, sementes de chia (Salviahispanica), feijão de soja e carne. Açúcares 
de lenta absorção: Frutas e mel. 

Cobre: Produtos marinhos (ostras, lulas e siris), carnes orgânicas (fígado, rins), 
grãos inteiros, amendoim, nozes, amêndoas, sementes de girassol, passas, legumes 
(feijão, grãos-de-bico e lentilhas) e chocolate. 

Ferro: folhas verde-escuro (agrião, dente-de-leão, folhas da beterraba, da batata-
doce e da mandioca, espinafres, agrião, salsa), grãos integrais (trigo), amêndoas, 
nozes, castanha de caju, frutas secas (damascos, passas, ameixas), brócolos, 
ervilhas, feijões, certas sementes (gergelim e girassol), melaço, algas marinhas, figo, 
tofu, ananás, alcachofra, aveia, banana, beterraba, cenoura, aipo, couve, limão, 
tâmara, morango, cereja, uvas, amora, vagens, avelã, kiwi, lentilha, levedura, 
pêssego, pinhão, pera, pólen, maçã, ameixa, rabanete. 

Fibras: Vegetais Crus (espargos, brócolos, couves de Bruxelas, couve-flor, aipo, 
pepino, alho, feijão verde, pimenta verde, alho francês, alface, cogumelos, cebolas, 
ervilhas, espinafres, sementes, batata doce e tomate), e frutas (maçãs, damascos, 
cerejas, toranja, uvas, kiwi, laranjas, pêssegos, peras, ananás, ameixas, morangos e 
melancia) 

Fósforo: leite, carne bovina, aves, peixes e ovos. Outros alimentos ricos em fósforo 
são: cereais, leguminosas, frutas, chás e café. 

Iodo: Alimentos de origem marinha (ostras, moluscos e outros mariscos e peixes de 
água salgada) 

Magnésio: pão, nozes, cereais, ervilhas, feijão verde, chá, etc. 

Selênio: Castanha de caju, aveia, arroz integral, cereais integrais, atum, frutos do 
mar, fígado, frango, brócolos, pepino, repolho, alho, cebola. 
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Zinco: Frutos secos, leguminosas, gérmen de trigo, sésamo, carnes e queijos 
curados, banana, brócolos, cereais, carne, ostras e chocolate. 

Vitamina A: Melão, damasco, papaia, manga, cenoura, brócolos, batata doce, couve, 
espinafre, abóbora, ervilha, beterraba, fígado (maior fonte), manteiga, ovos. 

Vitamina B1: Flocos de cereais; cereais integrais; amêndoas; amendoim; nozes; 
soja; fígados de animais; massas alimentícias enriquecidas. 

Vitamina B2: Levedura de cerveja, fígado de boi, fígado de galinha, farinha de soja 
integral, gérmen de trigo, leite integral; carnes; cereais integrais; ovos; vegetais 
verdes; derivados do leite. 

Vitamina B3: Levedura de cerveja, farelo de arroz, amendoim, alga espirulina, peito 
de frango e atum. 

Vitamina B5: Fígado, rim, coração, leveduras, ovos, leite, língua de boi, trigo, 
centeio, farinha de soja, brócolos, batata, cogumelos. 

Vitamina B6: Batata; banana; peito de frango; semente de girassol; salmão, atum; 
abacate. 

Vitamina B9: fígado, vegetais de folha verde escura, feijões, gérmen de trigo 
levedura, gema de ovo, linho, sumo de laranja e pão de trigo integral. 

Vitamina B12: Rins, carne, peixe, leite e derivados, fígado. 

Vitamina C: frutas cítricas, tomates, morangos, pimentão-doce e brócolis. 

Vitamina D: Gema de ovo, óleo de fígado de peixe, sardinhas em lata, leite 
enriquecido, margarina e manteigas enriquecidas. 

Vitamina E: Óleos vegetais (de girassol, palma, milho, soja e oliva), nozes, sementes 
de girassol, kiwi e gérmen de trigo, grãos integrais, peixe, leite de cabra e vegetais 
verdes folhosos. 

 

Atividade 3 – Aprendendo alimentação saudável através de vídeos 

Apresentação dos seguintes vídeos do site: 

1) http://www.diaadia.pr.gov.br 

i. Alimentação saudável. Tempo:02’18” 

ii. Riscos da má alimentação. Tempo: 02’05” 

iii. Saúde e qualidade de vida. Tempo: 06’17” 

2) http://noticias.r7.com/videos 

i. Dieta para o Cérebro: Conheça os benefícios da geleia real. 

Tempo: 9’29” 

http://www.diaadia.pr.gov.br/
http://noticias.r7.com/videos
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ii. Dieta para o Cérebro: Como o ovo pode fazer bem à saúde. 

Tempo: 08’10” 

iii. Dieta para o Cérebro: Consumir peixe ajuda no bom 

funcionamento da mente. Tempo: 8’02” 

iv. Dieta para o Cérebro: “Cesta básica” dos alimentos benéficos ao 

cérebro. Tempo: 07’17” 

v. Dieta para o Cérebro: Resultados da Dieta do Cérebro. 

Tempo:08’15” 

3) http://www.youtube.com.br 

4) Globo Repórter: Cérebro Humano. Tempo: 45’49” 

Após os vídeos e com base nos textos de apoio, realizar-se-á um debate 

sobre a importância de se ter uma boa alimentação e como a ingestão de 

determinados alimentos nas quantidades adequadas podem contribuir para a 

melhora do aprendizado e memorização nos adolescentes. 

 

Atividade 4 – Decidindo por hábitos de alimentação saudável através da 

análise de documentário 

Exibição do documentário “Muito além do peso”, para a realização de uma 

atividade na qual os alunos irão listar os aspectos relevantes e elaborar a resenha 

sobre o filme. Tempo: 01h23min’43” 

 

Atividade 5 – Moldando a neurotransmissão 

Após extrair uma imagem de neurotransmissão, mediante pesquisa na 

internet, imprimi-la em tamanho grande e colá-la em cima de uma folha de papel 

cartão ou de compensado de madeira fino, preencher cada parte com massa de 

modelar em diferentes cores. Na sequência elaborar uma legenda, contendo a cor e 

o nome de cada parte da neurotransmissão, descrevendo o processo 

correspondente. 

 

Atividade 6 – Visualizando a neurotransmissão 

Será realizada a projeção de um vídeo sobre a Neurotransmissão (sinapses 

nervosas). A duração do vídeo será de 16’01”, cada aluno registrará na lousa um 

tópico daquilo que aprendeu durante a exibição do vídeo, posteriormente, o 

conteúdo registrado por todos os alunos será sintetizado num único documento 

http://www.youtube.com.br/
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salvo em arquivo digital,a ser enviado por email para todos os alunos para que fixem 

em seu caderno de registro de conteúdos. 

O próxima passo será a leitura e análise de um texto que relaciona a 

alimentação e o cérebro, bem como os nutrientes essenciais para o seu bom 

funcionamento. Será realizada uma atividade na qual os alunos farão uma listagem 

de quais fazem parte de sua dieta diária e quais seriam necessários consumi-los e 

uma pesquisa sobre os termos desconhecidos para o enriquecimento do vocabulário 

e conhecimento em biologia. 

 

 

Alimentação Cerebral 
 

(Extraído de http://www.cerebronosso.bio.br/alimentação-cerebral) 
 

Você já sabe que uma dieta equilibrada para a saúde, seja para manter uma pele 
bonita e jovem, seja para o bem do coração, ou para buscar uma vida longa. Mas 
você tem ideia do impacto que sua alimentação tem sobre o seu cérebro? 

Para começar do básico: considere que tudo o que compõe o seu cérebro vem da 
sua alimentação: proteínas, carboidratos, as gorduras que constituem a membrana 
das células e da bainha de mielina, os sais minerais que participam do equilíbrio 
elétrico das células e dos sinais nervosos, as vitaminas que mantêm as células 
vivas. Para manter o cérebro (e o resto do corpo) saudável, é preciso portanto ter 
uma alimentação saudável: diversificada e equilibrada. 

Pesquisas recentes têm demonstrado os efeitos (positivos e negativos) de 
substâncias presentes nos alimentos sobre o sistema nervoso. Os dados a seguir 
mostram o papel conhecido de algumas dessas substâncias no organismo, as 
consequências da sua deficiência, e os efeitos da suplementação.  

Lembre, contudo, que suplementação não é necessariamente sinônimo de 
benefícios: o importante é ter quantidades adequadas de nutrientes disponíveis 
para o corpo. Para você ter uma ideia, o ferro, disponível em vários suplementos, 
precisa ser regulado cuidadosamente pelo organismo: se a deficiência causa anemia 
profunda, o excesso pode até levar à morte, se o corpo não conseguir eliminá-lo.  

Como você vê, grandes quantidades de uma coisa boa podem ser mais danosas até 
do que sua deficiência. Quem mantem uma dieta balanceada e diversificada já 
ingere as quantidades necessárias dos nutrientes importantes para um 
funcionamento saudável de corpo e cérebro.  

Os dados apresentados a seguir não devem ser utilizados como base para a 
montagem de uma dieta sem orientação de um nutricionista. Se você quer tratar 
bem do seu cérebro, preocupe-se em ter uma alimentação balanceada, praticar 
exercícios regularmente - e, sobretudo, em usar o seu cérebro! (SAC, jun 2009) 

http://www.cerebronosso.bio.br/alimenta��o-cerebral
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Ômega-3 

Fontes: Peixes (sobretudo salmão), krill, sementes de linhaça, kiwi, sálvia, nozes, 
noz-branca americana. 

Função: Manutenção das funções sinápticas e plasticidade em roedores. É 
componente estrutural das membranas celulares e da mielina. 

Deficiência: Em roedores, causa problemas de memória e aprendizado. Em 
humanos, a deficiência em ômega-3 parece estar associada a um aumento do risco 
de vários distúrbios mentais, incluindo distúrbio de déficit de atenção, dislexia, 
demência, depressão, transtorno bipolar e esquizofrenia. 

Suplementação: Eleva níveis de BDNF no hipocampo e melhora funções cognitivas 
em roedores com trauma encefálico. Alguns estudos mostraram que a 
suplementação com ômega-3 está associada a uma redução de déficits cognitivos 
(em leitura, em soletração, etc.) em crianças afetadas por distúrbio de 
desenvolvimento de coordenação. 

Curcumina 

Fontes: Açafrão da terra, Cúrcuma ou Turmérico (curry). 

Atuação: Tem efeitos inibitórios sobre enzimas metabólicas. A curcumina contém 
uma mistura de antioxidantes fitonutrientes fortes, conhecidos como os 
curcuminoides, que tem sido descritos como tendo propriedades anti-inflamatórias. 

Suplementação: Diminuição de déficit cognitivo em modelos animais de Doença de 
Alzheimer e em roedores com trauma encefálico. 

Flavonoides 

Fontes: Cacau, chá verde, ginseng, frutas cítricas, chocolate amargo. 

Função:Antioxidantes, com um papel fundamental na proteção contra agentes 
oxidantes. 

Suplementação: Aumento cognitivo em combinação com exercícios, em roedores. 
Melhora das funções cognitivas em idosos. 

Gorduras Saturadas 

Fontes: Manteiga, ghee, sebo, toucinho, óleo de coco, óleo de semente de algodão, 
laticínios, carne, óleo de semente de palmeira. 

Função: As gorduras de origem vegetal e animal propiciam uma fonte concentrada 
de energia. Elas também fornecem os lipídios formadores das membranas das 
células, além de uma variedade de hormônios e substâncias assemelhadas, e 
auxiliam na absorção das vitaminas A, D, E, e K. As gorduras da dieta alimentar são 
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necessárias para converter caroteno em vitamina A, para absorção de minerais e 
para uma gama de outros processos. 

Porém, as gorduras saturadas são as principais responsáveis pela aterosclerose. 
Elevam o nível de produção de LDL, o que gera placas de ateroma e aumenta as 
chances de acontecer ataque cardíaco e derrame cerebral. 

Suplementação: Associada ao déficit cognitivo em roedores adultos. Danos 
cognitivos agravados após trauma encefálico, em roedores. Exacerbação do déficit 
cognitivo em idosos. 

Efeitos colaterais da suplementação: Dietas ricas em gorduras saturadas 
aumentam o risco de disfunções neurológicas tanto em humanos como em animais, 
além de diminuir a plasticidade sináptica no hipocampo. 

Vitaminas do complexo B 

Fontes: Várias fontes naturais. Vitamina B12 não está disponível em produtos 
derivados de plantas. 

Função: O complexo B é um conjunto de oito vitaminas hidrossolúveis com 
importante ação no metabolismo celular. 

Deficiência: Folato: pode levar a distúrbios neurológicos como depressão e danos 
cognitivos. 

Suplementação: Folato: por si só, ou juntamente com outras vitaminas do complexo 
B, é eficaz na prevenção de déficit cognitivo e demência durante o envelhecimento, 
além de potencializar os efeitos dos antidepressivos. Vitamina B12 melhora danos 
cognitivos em ratos alimentados com dieta deficiente em colina. Suplementação com 
vitamina B6, B12 ou folato tem efeitos positivos na memória em mulheres de várias 
idades. 

Efeitos colaterais da suplementação: Folato: anemia, baixa função imunológica e 
câncer. 

Vitamina D 

Fontes: Fígado de peixe, peixes gordurosos, cogumelos, produtos fortificados, leite, 
leite de soja, cereais em grãos. 

Funções: É uma vitamina lipossolúvel obtida a partir do colesterol (seu precursor 
metabólico) através da luz do sol, e de fontes dietéticas. Funcionalmente, a vitamina 
D atua como um hormônio que mantém as concentrações de cálcio e fósforo no 
sangue através do aumento ou diminuição da absorção desses minerais no intestino 
delgado. 

Deficiência: A carência de vitamina D provoca, nas crianças, o raquitismo e nos 
adultos a osteomalácia (amolecimento dos ossos). Nos idosos leva à osteoporose. 
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Suplementação: Importante na preservação da cognição em idosos. 

Efeitos colaterais da suplementação: O consumo de altas doses (10 vezes o valor 
diário recomendado) por vários meses pode causar toxicidade, resultando em nível 
alto de cálcio no sangue. Pode ocorrer depósito de cálcio pelo organismo, 
principalmente no rim. 

Vitamina E 

Fontes: Aspargos, abacate, nozes, amendoim, azeitonas, óleo de palmeira laca 
vermelha, sementes, espinafre, óleos vegetais e gérmen de trigo. 

Função: Protege a integridade celular e prolonga-lhes a vida. A sua ação 
antioxidante neutraliza os efeitos nocivos dos radicais livres provenientes da 
contaminação química e atividade do organismo, e potencializa fortemente a ação 
de outros antioxidantes, como a vitamina C e vitamina A. 

Deficiência: É geralmente caracterizada por problemas neurológicos devido à 
condução nervosa prejudicada. 

Suplementação:Diminuição dos danos cognitivos após trauma encefálico em 
roedores. Reduz o declínio cognitivo em idosos. Existem evidências discretas de que 
altas doses de Vitamina E associadas ao Ginkobiloba tornariam a progressão da 
Doença de Alzheimer mais lenta. 

Efeitos colaterais da suplementação: Pesquisas realizadas revelaram que há um 
aumento significativo de acidentes vasculares cerebrais em fumantes que recebem 
altas doses de Vitamina A e E. 

Colina 

Fontes: Gema de ovos, carne de soja, frango, vitela, fígado de peru, alface. 

Função: Trata-se de uma amina natural encontrada nos lipídios presentes na 
membrana celular e no neurotransmissor acetilcolina. É de grande importância 
durante a gravidez para a formação do tecido cerebral. 

Deficiência: Provoca acúmulo de gorduras no fígado, cirrose, aumento na 
incidência de câncer de fígado, lesões hemorrágicas dos rins e falta de coordenação 
motora.  

Suplementação: Redução dos danos de memória induzidos por epilepsia, em 
roedores. Uma revisão da literatura revela evidências de uma casual relação entre 
colina na dieta e cognição em humanos e ratos.  

Combinação de vitaminas 

Fontes: Vitamina C: frutas cítricas, várias plantas e vegetais, fígado de boi e 
bezerro. Vitamina E: veja acima. 
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Função: As vitaminas são moléculas orgânicas (contendo carbono) que funcionam 
principalmente como catalisadores para reações enzimáticas dentro do organismo. 

Deficiência: A manifestação principal da carência de ácido fólico é a alta incidência 
de crianças com malformações congênitas do sistema nervoso nascidas de mães 
que foram carentes em ácido fólico no início da gravidez. A carência de ácido fólico, 
junto com a carência de vitamina B12, pode levar as pessoas a sentirem vertigens, 
cansaço, perda de memória, alucinações e fraqueza muscular. Efeitos da carência 
de vitamina A no Sistema Nervoso: alterações do olfato, do paladar e da audição 
podem ocorrer. Lesões de nervos e aumento na produção de líquor com 
consequente hidrocefalia têm sido relatados. 

Suplementação: Ingestão de vitaminas antioxidantes atrasa o declínio cognitivo em 
idosos. 

Cálcio, Zinco, Selênio 

Fontes: Cálcio: leite, coral. Zinco: ostras, algumas variedades de feijão, nozes, 
amêndoas, grãos inteiros, sementes de girassol. Selênio: nozes (castanha do Pará 
especialmente), cereais, carne, peixe, ovos. 

Função: Cálcio: possui funções importantes como atuar na formação estrutural dos 
ossos e dos dentes. Além disso, ele atua juntamente com a vitamina K no sistema 
circulatório, auxiliando na coagulação do sangue. Age na sinalização intracelular, na 
transmissão sináptica, na contração muscular e cardíaca, na ação de hormônios. 
Zinco: Participa na divisão celular, na expressão gênica, em processos fisiológicos 
como crescimento e desenvolvimento, na morte celular; age como estabilizador de 
estruturas de membranas e componentes celulares, além de participar da função 
imune e desenvolvimento cognitivo. Atuando com a vitamina E ele protege as 
células do organismo contra danos oxidativos, especialmente retardando a oxidação 
do colesterol LDL; apresenta ação inibidora do efeito tóxico de metais pesados As, 
Cd, Hg e Sn. No caso de doenças crônicas como a arteriosclerose, câncer, artrite, 
cirrose e enfisema, há fortes indícios de que ele atue como elemento protetor. O 
selênio retarda o envelhecimento, combate a tensão pré-menstrual, preserva a 
elasticidade dos tecidos, previne o câncer e neutraliza radicais livres. 

Deficiência: Estudos indicam que pessoas que tem carência do mineral Selênio têm 
tendência a ter sintomas depressivos, como ansiedade, nervosismo e confusão 
mental. Um baixo nível de selênio ao longo da vida está associado com baixa função 
cognitiva em humanos. Na deficiência leve de zinco podem ocorrer alterações 
neurossensoriais. A deficiência moderada de zinco é agravada pelo 
desenvolvimento de letargia mental e diminuição acentuada do apetite. Redução de 
zinco na dieta pode ajudar a reduzir déficit cognitivo em idosos. 

Efeitos colaterais da suplementação: Altos níveis de cálcio sérico estão 
associados com rápido déficit cognitivo em idosos. O excesso de cálcio também 
pode causar cãibras. O excesso de selênio é tóxico e pode levar à morte. O excesso 
de zinco no corpo, como de outros metais pesados, causa distúrbios neurológicos. 
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Cobre 

Fontes: Ostras, fígado de boi e carneiro, castanha-do-pará, melaço, cacau, pimenta 
preta. 

Função: Parceiro do zinco, ele também compõem a enzima que combate os radicais 
livres, além de transportar o ferro.  

Deficiência: Déficit cognitivo em pacientes com Doença de Alzheimer está 
correlacionado com baixa concentração de cobre no plasma. 

Suplementação: Estudos realizados com pacientes de Doença da Alzheimer, que 
foram tratados ou com suplementação de cobre ou com placebo, foram submetidos 
a diversos testes de memória durante um ano. Ao final desse período, os indivíduos 
com menor taxa de cobre no sangue apresentavam mais falhas. Experiências com 
ratos mostraram que uma concentração elevada do mineral ajuda a reduzir placas 
presentes no cérebro que são relacionadas com a doença. Não há comprovação de 
que de o cobre ajuda a reverter os danos causados pela doença, mas sabe-se que 
ele influi na funções cognitivas. 

Efeitos colaterais da suplementação: a suplementação com  cobre é problemática 
devido a seu grande potencial como gerador de radicais livres, e por sua relação 
direta com esquizofrenia e distúrbios psiquiátricos. Só um mineralograma pode 
justificar a sua administração quando se detecta severa deficiência. A 
suplementação excessiva de cobre pode baixar o nível de zinco e produzir insônia, 
perda de cabelos, menstruação irregular e depressão. O excesso de cobre no 
organismo, como o excesso de qualquer outro metal pesado, é tóxico e causa 
distúrbios neurológicos. 

Ferro 

Fontes: Carne vermelha, peixe, aves, lentilha, feijão. 

Função: O ferro participa da síntese de proteínas, do transporte de oxigênio e da 
renovação celular. 

Deficiência: Deficiência de ferro pode causar anemia, com sonolência e cansaço 
persistentes. Em grávidas a deficiência pode causar hemorragias e baixo peso do 
bebê ao nascer, entre outros efeitos. 

Suplementação: Tratamento com ferro normaliza funções cognitivas em mulheres 
jovens. 

Efeitos colaterais da suplementação: O excesso de ferro pode ser letal a pessoas 
portadoras de hemocromatose, cujo corpo tem dificuldade de regular a absorção de 
ferro e portanto não consegue eliminar o ferro ingerido em excesso. 

Calorias 

Fontes: Grandes quantidades em “junk food”. 
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Função: Calorias não são nutrientes, e sim uma medida da energia que esses 
fornecem para o metabolismo humano. 

Deficiência: A restrição calórica eleva os níveis de BDNF. E também leva a 
diminuição de déficits motores e cognitivos que são associados ao envelhecimento.  

Suplementação: A suplementação calórica gera desregulação hipotalâmica, 
levando a pessoa a continuar comer mais do que necessita, causando obesidade. O 
excesso de comida pode provocar um estímulo das células do sistema imunológico 
a atacar invasores inexistentes e com isso provocar inflamações crônicas no 
organismo.  

Efeitos colaterais da suplementação: Além da obesidade e dos riscos associados 
a ela, o excesso de calorias pode reduzir a plasticidade sináptica e aumentar a 
vulnerabilidade das células a se danificarem pela formação de radicais livres.   

Ácido Alfa-lipóico 

Fontes: Carnes como fígado, rins e coração, e vegetais como espinafre, brócolis e 
batata. 

Função: Atua como co-fator de inúmeras enzimas envolvidas na produção de 
energia, possui propriedades antioxidantes, combatendo os radicais livres e 
protegendo as células da oxidação. Além de combater os radicais livres, ele 
regenera os tecidos lesados. 

Suplementação: Aumenta o fluxo sanguíneo para os nervos e melhora a condução 
dos impulsos nervosos. Melhora déficits de memória em modelos animais de 
Doença de Alzheimer e mostrou reduzir déficits cognitivos em pequenos grupos de 
pacientes com Doença de Alzheimer. É utilizada no tratamento de lesões 
neurológicas, inclusive a neuropatia diabética, uma complicação tardia do diabete 
que provoca dor e perda da sensibilidade nos membros. 

 

Atividade 7 – Leitura compreensiva das tabelas de informação nutricional 

Será solicitado que cada aluno traga uma tabela de informação nutricional da 

sua preferência, favorecendo a justificativa oral da escolha. Dividir a turma em 

duplas para proceder a análise comparativa de acordo com cada componente 

presente nos alimentos, classificando-os como o mais saudável ou o menos 

saudável para o cérebro. 

 

Atividade 8 – Pesquisando sobre a influência dos alimentos no aprendizado 

Leitura de dois textos que servirão de base para apresentação em forma de 

exposição oral de um trabalho em trio cujo tema será: “A influência de determinados 

elementos contidos nos alimentos e o aprendizado”. 
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Texto 1 - Alimentação correta ajuda a preservar a memória e o aprendizado 

(Extraído de: www.educacaofisica.com.br/index.php/ciencia-ef/canais-
cienciaef/nutricao-hidratacao/26025-alimentacao-correta-ajuda-a-preservar-a-

memoria-e-o-aprendizado) 

O consumo de certos nutrientes, associado à prática de atividade física, 
ajuda o cérebro a funcionar melhor. Por mais que a ciência evolua, não tem jeito, o 
processo de envelhecimento dos seres humanos continua sendo, até agora, 
irreversível. Enquanto tratamentos estéticos e produtos de beleza têm conseguido 
ao menos retardar os efeitos do tempo externamente, como fazer para conseguir 
evitar a deterioração do cérebro e da memória, por exemplo? Uma das estratégias é 
ter uma alimentação saudável. 

"Recentemente, um grande estudo publicado em uma revista de neurologia 
mostrou que indivíduos que tinham como hábito fazer a dieta do mediterrâneo, que 
basicamente consiste em consumir peixes de águas frias, frutas frescas e azeite de 
oliva in natura, tiveram um declínio das funções cognitivas significativamente menor 
quando comparados com pessoas que consumiam outras dietas", conta o 
neurologista André Felício, com pós-doutorado na University of British Columbia, no 
Canadá. 

Segundo a pesquisa, a dieta mediterrânea pode reduzir os riscos de os 
indivíduos virem a sofrer de problemas de memória com o passar do tempo. A 
pesquisa foi descrita como "o mais amplo estudo do tipo feito até agora" e se baseou 
na informação dietética de 17.478 afro-americanos e caucasianos com média de 
idade de 64 anos. Os adeptos da dieta mediterrânea foram 19% menos propensos a 
desenvolver problemas em suas habilidades de memória e raciocínio do que 
pessoas que não comem estes alimentos. 

A nutricionista Ariane Machado Pereira, da Naturalis, também defende o 
consumo de peixes, pela presença do ômega 3 em sua composição. Trata-se de um 
ácido graxo poli-insaturado adquirido por meio da alimentação que é precursor do 
ácido docosa-hexaenóico (DHA). 

"O DHA é um ácido graxo ômega 3 com participação ativa na formação e 
manutenção do sistema nervoso e na constituição dos neurônios (células 
responsáveis pela transmissão de informações no cérebro). Além disso, com o 
envelhecimento do indivíduo, há um aumento do estresse oxidativo, que atua 
reduzindo os níveis do DHA no cérebro. Esse processo resulta em uma diminuição 
desses ácidos graxos, assim como ocorre em maior intensidade nas doenças como 
Alzheimer, Parkinson e na esclerose lateral amiotrófica. Por isso, o peixe é ótimo 
para ser inserido na alimentação", afirma a nutricionista. 

Ela acrescenta que a suplementação com óleo de peixe, que contém alta 
concentração de DHA, pode ajudar na memória porque o ácido é um dos maiores 
constituintes do tecido nervoso. 

"O aumento do seu consumo é importante para a formação e na função do 
sistema nervoso, particularmente do cérebro. Ele participa da comunicação entre os 
neurônios por meio da geração de impulsos nervosos. Já os fosfolipídios (principais 

http://www.educacaofisica.com.br/index.php/ciencia-ef/canais-cienciaef/nutricao-hidratacao/26025-alimentacao-correta-ajuda-a-preservar-a-memoria-e-o-aprendizado
http://www.educacaofisica.com.br/index.php/ciencia-ef/canais-cienciaef/nutricao-hidratacao/26025-alimentacao-correta-ajuda-a-preservar-a-memoria-e-o-aprendizado
http://www.educacaofisica.com.br/index.php/ciencia-ef/canais-cienciaef/nutricao-hidratacao/26025-alimentacao-correta-ajuda-a-preservar-a-memoria-e-o-aprendizado
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componentes das membranas celulares) também estão relacionados com uma 
melhora na memória, pois desempenham inúmeras funções benéficas no organismo 
e mantêm a integridade das células." 

Funções cognitivas 

Um outro alimento destacado por Pereira é a lecitina de soja, por ser fonte 
de fosfolipídios, dentre eles a fosfatidilcolina, a fosfatidiletanolamina, o 
fosfatidilinositol e a fosfatidilserina. "Esta última é encontrada em grande quantidade 
nas células do cérebro, onde está relacionada à função das células cerebrais. 
Diversos estudos mostram que essa substância melhora as funções cognitivas, 
como o aprendizado, a memória, a atenção e o raciocínio", afirma. 

A fosfatidilcolina, frisa a nutricionista, fornece a colina, uma vitamina 
essencial do complexo B que participa da formação da acetilcolina, um 
neurotransmissor (mensageiro do cérebro). 

O neurologista é mais comedido: "Além de suplementos 'naturais', como o 
óleo de peixe, óleo de coco e lecitina de soja, existem diversos outros compostos 
que associam vitaminas, ômega 3, outros antioxidantes, aminoácidos, etc., e que 
teriam o potencial de melhorar as conexões nervosas em indivíduos com problemas 
como a doença de Alzheimer. Embora do ponto de vista teórico esses suplementos 
façam bastante sentido, do ponto de vista prático, além da barreira econômica (são 
caros) faltam ainda estudos que comprovem sua real eficácia ao longo do tempo, 
doses e segurança", diz. 

Num item ambos concordam: as vitaminas ajudam muito. "De um modo 
geral, elas são essenciais para o organismo, em particular para o adequado 
funcionamento do cérebro. Participam de diversos processos intracelulares, são 
antioxidantes e cofatores de reações químicas", fala Felício. Pereira acrescenta: "A 
vitamina D, por exemplo, auxilia na regeneração dos neurônios e regula a fixação do 
cálcio em receptores importantes para a formação da memória. Alimentos que são 
fontes: óleo de fígado de bacalhau, peixes e leite fortificado". 

O que evitar 

Gorduras saturadas, açúcar e carne vermelha em excesso e o consumo de 
álcool são grandes vilões quando se trata do cérebro e, em particular, da memória. 
Felício afirma que, além do efeito deletério para a saúde de um modo geral, levando 
a dislipidemia (aumento do colesterol e triglicérides), obesidade, diabetes e um 
significativo aumento do risco de acidentes vasculares encefálicos, esses itens 
aceleram o envelhecimento, uma vez que criam um microambiente tóxico para o 
tecido nervoso. 

A nutricionista afirma que a gordura saturada proveniente do consumo 
excessivo de alimentos industrializados pode acelerar a perda de memória por 
processo inflamatório, afetando o funcionamento das células nervosas. Já o 
consumo exagerado de açúcar, através de alimentos ricos em carboidratos simples 
(de fácil absorção), eleva rapidamente a produção de insulina, desencadeando 
reações químicas que agridem as células cerebrais. 
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Ela lembra que a carne vermelha ajuda a memória, mas seu consumo 
excessivo pode estimular a produção de substâncias tóxicas para os neurônios. É o 
caso da homocisteína, um composto que aumenta significativamente a oxidação por 
radicais livres, podendo ser um fator de risco a longo prazo para o desenvolvimento 
de doenças como o Alzheimer. Já o consumo excessivo do álcool pode causar um 
déficit temporário de memória, atenção e aprendizado, levando à morte de neurônios 
e prejudicando a formação de novas células cerebrais. 

"Uma alimentação equilibrada, composta por nutrientes que atuam no bom 
funcionamento cerebral, associada à prática de atividade física, com certeza ajudará 
positivamente na memória, na concentração e na prevenção de doenças 
degenerativas progressivas do cérebro, levando em consideração os aspectos 
genéticos de cada individuo", finaliza a nutricionista. 

 

Texto 2 - Nutrição e o Cérebro 

Artigo original por Eric Chudler.Tradução por: 
Fernando Lage Bastos. Extraído de: 
http://www.geocities.ws/neurokidsbr/Nutrition.h
tml Acesso em 08.11.2013 

O seu cérebro é como um carro. Um carro 
precisa de gasolina, óleo, água e outros 
materiais para funcionar adequadamente. O 
seu cérebro também precisa de certas 
substâncias para funcionar adequadamente: 
glicose, vitaminas, minerais e outras 
substâncias químicas essenciais. Por 
exemplo, o combustível (energia) do seu 
cérebro é a glicose, que pode ser obtida 
através da alimentação com carboidratos e 
outros alimentos que podem ser convertidos 
em glicose. 

Para fazer coisas como criar novas 
conexões ou adicionar mielina, um 
componente gorduroso que recobre os 
axônios, o seu cérebro deve fabricar as 
proteínas e gorduras certas. O cérebro faz 
isto através da produção de novas gorduras 
e proteínas através da utilização de 
aminoácidos e ácidos graxos, que por sua 
vez são produtos da digestão de proteínas e 
gorduras no sistema digestivo. Sem a 
quantidade certa e o equilíbrio de certos 
componentes básicos, o seu cérebro não 
iria funcionar direito. Muito pouco 
(deficiência) ou muito (excesso) dos 
nutrientes necessários pode afetar o 
sistema nervoso. 

 

http://www.geocities.ws/neurokidsbr/Nutrition.html%20Acesso%20em%2008.11.2013
http://www.geocities.ws/neurokidsbr/Nutrition.html%20Acesso%20em%2008.11.2013
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Vocabulário 

Aminoácido: Componente básico das 
proteínas. Quando muitos aminoácidos 
são ligados, forma-se uma proteína.  

Proteína: Uma molécula de grande 
dimensões feita de aminoácidos. 
Exemplos de proteínas são enzimas e 
hormônios.  

Vitamina: Substâncias provenientes de 
certos alimentos que ajudam no 
funcionamento adequado do corpo. 
Muitas vitaminas auxiliam em processos 
enzimáticos.  

 

Vitamina ou Mineral Essencial: 
Vitaminas e minerais que são 
necessários, porém não são produzidos 
pelo corpo, assim estas substâncias 
devem ser obtidas através da 
alimentação. 

Lipídios (gorduras): Nem todas as 
gorduras são ruins para você. Na 
verdade algumas delas são essenciais 
para o funcionamento adequado do 
corpo. Dois lipídios importantes para o 
cérebro são os ácidos graxos do tipo n-
6 e n-3. Baixos níveis do tipo n-3 pode  
causar deficiências visuais, 
especialmente na retina. Estudos em 
animais mostraram que dietas sem 
ácidos graxos do tipo n-3, podem 
causar problemas no aprendizado, 
motivação e problemas motores, além 
de afetar outros sistemas que fazem 
uso dos neurotransmissores dopamina 
e serotonina no córtex frontal. Os 
ácidos graxos do tipo n-6 também são 
importantes para o funcionamento 
adequado do cérebro, pois afetam a 
liberação de neurotransmissores, assim 
como influenciam a habilidade dos 
neurônios fazer uso de glicose. 

 

A Dieta e os Neurotransmissores 

Alguns alimentos contêm precursores (matérias-
primas) para alguns neurotransmissores. Se uma 
dieta é deficiente de alguns precursores, o cérebro 
pode não ser capaz de produzir alguns 
neurotransmissores. Transtornos neurológicos e 
mentais podem ocorrer e o equilíbrio dos 
neurotransmissores pode ser perturbado. Exemplo 
de percussores dos neurotransmissores incluem: 

Ácido Aspártico  

Usado para fazer aspartato; é encontrado em 
amendoins, batatas, ovos e cereais.  
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Colina 

Usado para produzir acetilcolina; encontrado em 
ovos, fígado e soja. 

Ácidos Glutâmico 

Usado para fazer glutamato, encontrado em farinha 
e batatas.  

Feninalanina 

Usado para produzir dopamina, encontrado em 
beterrabas, soja, ovos, amêndoas, carne e cereais.  

Triptofano 

Usado para produzir serotonina, encontrado em 
ovos, carne, leite, bananas, iogurte e queijo.  

Tirosina 

Usado para a produção de noradrenalina, 
encontrado em leite, carne, peixe e legumes. 

Viagem até o Cérebro 

Os nutrientes devem seguir uma longa viagem até o 
seu cérebro, vencendo uma série de desafios ao 
longo do caminho: 

1. Eles precisam entrar no seu corpo: se você não 
comer, eles não vão estar disponíveis para o seu 
cérebro. 

2. Uma vez no seu estômago, eles devem sobreviver à 
um ataque de ácidos que quebram os alimentos em 
componentes menores. 

3. Mais além no trato digestivo, ele deve ser absorvido 
pelas células que ficam no intestino e ser 
transportado para a corrente sanguínea.  

4. Viajando através do sangue através do fígado, os 
nutrientes devem evitar serem metabolizados 
(destruídos). 

5. Uma vez na corrente sanguínea, os nutrientes 
devem atravessar pequenos vasos sanguíneos para 
chegar ao tecido cerebral. O transporte para os 
neurônios à partir do sangue é restringido pela 
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barreira hemato-encefálica (BHE)  

A Barreira Hemato-Encefálica (BHE) 

A barreira hemato-encefálico, mantém certas 
substâncias fora do cérebro, mas também permite 
que os nutrientes entrem no cérebro. Podemos 
pensar na BHE como uma parede entre a corrente 
sanguínea e o cérebro. Para chegar aos neurônios, 
as substâncias devem passar pela BHE. Isto pode 
ser feito de 3 maneiras: 

1. Alguns materiais podem passar pelos "buracos" na 
BHE 

2. As substâncias podem ser transportadas através da 
BHE pegando carona em outras substâncias. 

3. Alguns materiais podem quebrar a BHE. 

Desnutrição e o Cérebro 

A deficiência de vitaminas e minerais 
pode ser causada por: 

1. Fome 
2. Dieta pobre 
3. Má absorção de vitaminas e minerais 
4. Danos ao sistema digestivo 
5. Infecção 
6. Alcoolismo 

AVISO: Sempre consulte profissionais da área de saúde antes de iniciar uma dieta 
ou programa de suplementação alimentar, como a ingestão de altas doses de 
vitaminas e minerais. Uma pequena mudança na dieta pode ter um grande efeito na 
sua saúde. 

Referências 
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6. Mahan, L.K. and Escott-Stump, S. Krause's Food, Nutrition, and Diet Therapy. 
Philadelphia: W.B. Saunders 

 

Atividade 9 – Pesquisa sobre os efeitos benéficos do chocolate 

Os alunos realizarão uma pesquisa sobre os efeitos do chocolate, em forma 

de cartazes informativos, com os seguintes temas: 

Efeitos benéficos sobre o cérebro. 

Moderação, o segredo do consumo. 

Cuidados e restrições alimentares. 

Quantidade diária recomendada. 

 

Atividade 10 – Utilizando o Laifi como recurso didático na aprendizagem de 

alimentos bons para o cérebro 

Os alunos a convite do professor acessarão o site: www.laifi.com.br, onde 

farão seu cadastro para que possam participar como colaboradores do tema 

“Alimentos bons para o cérebro”. A turma será dividida em três e a cada semana um 

grupo trará contribuições, mostrando os conhecimentos adquiridos no projeto. 

Haverá a produção de um flyer que será entregue no dia da mostra. 

 

Atividade 11– O preparo de alimentos adequados à saúde cerebral 

O projeto será finalizado com um preparo e degustação de alimentos bons 

para o cérebro. Os alunos em duplas ficarão responsáveis para que tragam uma 

receita que contenham alguns dos elementos essenciais na saúde cerebral como as 

vitaminas e minerais. Farão um cartaz da receita escolhida, destacando os 

ingredientes, explicando o porquê da escolha desses alimentos e no sua que sua 

ingestão pode auxiliar na saúde cerebral favorecendo o desempenho intelectual. 

 

Avaliação 

A avaliação do roteiro de atividades será feita com base na participação, 

desempenho e compromisso dos alunos nas atividades propostas no decorrer do 

desenvolvimento da unidade didática. 

 

 

http://www.laifi.com.br/
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