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A SAÚDE CEREBRAL E OS PESCADOS DO ALASCA

Se o seu cérebro sofre, o mesmo ocorre com sua qualidade de vida. Cresce o número de pessoas preocupadas com
a saúde cerebral, visto que fatores que acometem nossas vidas, como estresse, contato com toxinas, consumo
insuficiente de nutrientes e, inclusive, o próprio envelhecimento, contribuem para mudanças em nosso humor e
cognição. Os impactos do estilo de vida e da dieta têm sido amplamente estudados para compreender sua relação
com a saúde cerebral; agora sabe-se que existem vários hábitos que podem melhorar a capacidade da nossa
cognição e reduzir o risco de distúrbios mentais e doenças, como a demência e o Alzheimer. Algumas das mudanças
positivas que melhoram a qualidade de vida incluem o aumento da atividade física, relações sociais saudáveis,
atividades mentalmente estimulantes, ambientes com menos contaminantes e a ingestão de uma dieta rica em
nutrientes.
Existem muitos componentes de uma dieta que contribuem para a
saúde do cérebro; a inclusão de pescados tem se mostrando
essencial. O DHA é o ácido graxo ômega-3 dominante no cérebro e
é um componente estrutural crítico para todas as células. O DHA
tem a capacidade de ativar o crescimento de novas células
cerebrais, além de oferecer proteção para as já existentes. [9] Este
nutriente também aumenta a neuroplasticidade, que é a capacidade
do cérebro de conectar uma célula cerebral à outra. [9] Isso nos
permite aprender, ter novas ideias e nos curar após uma lesão
cerebral. Os ácidos graxos ômega-3, DHA em particular, também
ajudam a diminuir a inflamação no cérebro [9], que pode acometer
pessoas que com traumas cerebrais, lesões na medula espinhal,
doença de Alzheimer, doença de Parkinson ou esclerose múltipla.

UMA DAS PRINCIPAIS
RAZÕES PELAS QUAIS OS
PESCADOS, ESPECIALMENTE
AQUELES RICOS EM GORDURAS
BOAS, CONTRIBUEM PARA
A SAÚDE DO CÉREBRO

é o fato destes serem ricos em
ácidos graxos ômega-3
poli-insaturados de cadeia longa
considerados vitais,
particularmente o ácido
eicosapentaenoico (EPA) e o ácido
docosaexaenoico (DHA).

EPA e DHA são sintetizados pelo organismo em pequenas
quantidades, consideradas insuficientes para suportar todas as
funções vitais desempenhadas pelo corpo. Somado a isso, está o
fato de que a maioria da população dos Estados Unidos não
consome a quantidade semanal (230g) de peixes e frutos do mar
recomendada pelas Diretrizes de Alimentação Americanas (Dietary
Guidelines for Americans) 2015-2020, o que torna fácil compreender
porque a maioria dos indivíduos não ingere a quantidade adequada
de ácidos graxos essenciais. [30] Por este motivo, torna-se
importante consumir alimentos ricos em ácidos graxos ômega-3,
especialmente aqueles com índices altos de EPA e DHA.

As fontes mais conhecidas de EPA e DHA no planeta
são os produtos do mar, como o caso dos peixes e
frutos do mar selvagens originários das águas do Alasca.
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DOENÇA DE ALZHEIMER E DEMÊNCIA
A doença de Alzheimer é uma condição irreversível e progressiva que afeta 5,4 milhões de americanos e é a 6ª principal
causa de morte entre adultos nos EUA. As causas do Alzheimer ainda não foram totalmente esclarecidas, mas acredita-se
que se deem devido ao resultado de uma combinação entre fatores genéticos e ambientais e o estilo de vida do
indivíduo. A doença de Alzheimer começa em média 30 anos antes que os primeiros sintomas se apresentem [10]; o risco
de desenvolver Alzheimer e outras demências tardias dobra a cada cinco anos após os 65 anos de idade. [1, 31] Devido
ao constante envelhecimento da população mundial, a incidência de doenças como o Alzheimer aumentou
exponencialmente. [2] Esta doença torna-se custosa à família, tanto financeiramente quanto emocionalmente, devido ao
estresse de ter de cuidar de um adulto acometido pelo Alzheimer. O declínio cognitivo, que é uma resposta ao
envelhecimento dos neurônios, está inevitavelmente ligado ao processo de envelhecimento e se manifesta a partir do
agravamento da memória, da velocidade de processamento e da atenção.

A diminuição do risco de
desenvolver Alzheimer
e demência foi associada ao
consumo de no mínimo uma
refeição de peixes e frutos
do mar por semana.

Foi comprovado que mudanças nos hábitos alimentares reduzem o
risco de desenvolver demência e Alzheimer, a exemplo do aumento no
consumo de peixes ricos em gorduras boas, os quais aumentam dos
níveis de EPA e DHA no sangue. [5, 7, 8, 31] De fato, consumir no
mínimo uma refeição de peixes e frutos do mar por semana tem sido
associado à diminuição do risco de Doença de Alzheimer (DA) e
demência. [4] A redução do declínio cognitivo e das chances de
desenvolver a DA está associado ao aumento da ingestão de ômega-3,
dados os efeitos neuro generativos e anti-inflamatórios dos ácidos
graxos ômega-3. Estes ácidos também aumentam a capacidade do
sistema imunológico de limpar o cérebro das placas beta-amilóides,
cuja presença é uma das características da doença. [33, 34] O aumento
da substância cinzenta e do volume cerebral, além de melhorias
cognitivas, são evidentes quando os indivíduos aumentam os níveis de
EPA e DHA no sangue. [3, 6] A baixa ingestão de ácidos graxos
ômega-3 também é um fator de risco para o desenvolvimento de
doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão, as quais também
aumentam o risco de um indivíduo desenvolver declínio cognitivo e DA.
[31]

ALÉM DA CLARA EVIDÊNCIA DE QUE COMER PEIXE É BOM PARA A SAÚDE CEREBRAL, TAMBÉM HÁ INDÍCIOS
DE QUE A INGESTÃO DE ÔMEGA-3 TENHA UM IMPACTO AINDA MAIOR EM INDIVÍDUOS QUE TÊM ALTO RISCO
DE DESENVOLVER ALZHEIMER E DECLÍNIOS COGNITIVOS DEVIDO A FATORES GENÉTICOS.
Estes indivíduos são portadores do gene APOE4. A presença deste gene está associada ao aparecimento mais precoce
dos sintomas da doença de Alzheimer, e os benefícios protetores do DHA presente nos peixes parecem ser
particularmente potentes, especialmente quando consumido durante o estado de pré-demência da doença. [31, 32]
Durante um certo estudo, a alimentação com base em uma refeição com pescados por semana protegeu os usuários
contra o declínio cognitivo em várias áreas, ainda mais se o indivíduo for portador do gene APOE4. [29]

Pescados selvagens do Alasca
como salmão, black cod/sablefish, alabote, ostras,
arenque e muitos outros são algumas das melhores
fontes do planeta de ácidos graxos ômega-3,
responsáveis por contribuir na proteção cerebral.
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Há claras evidências de que consumir pescados ricos em ácidos
graxos ômega-3 pode proteger o cérebro do declínio cognitivo e do
Alzheimer. É comprovado que o consumo de peixes e frutos do mar
do Alasca duas vezes por semana promove a saúde cerebral, o que
diminui o risco de desenvolver declínio cognitivo e doenças como o
Alzheimer.
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DEPRESSÃO
A depressão é um grave problema de saúde pública e a
principal causa de incapacidade em todo o mundo. [15]
Esta doença afeta cerca de 16 milhões de adultos
americanos a cada ano, sendo que um em cada seis
adultos desenvolverá depressão durante a vida. Os
antidepressivos são a classe de medicamentos
terapêuticos mais comumente usados nos Estados
Unidos e seu uso aumentou quase 65% em um período
de 15 anos. Estima-se que 12,7% das pessoas com mais
de 12 anos tenham sido medicadas com antidepressivos
no último mês, com aproximadamente 25% destas
tendo feito isso por 10 anos ou mais. [11]
Quando se trata da prevenção da depressão e redução
de seus sintomas, a dieta é um fator bem conhecido. [17,
20] A adesão de uma dieta rica em nutrientes, frutas,
vegetais, grãos integrais, azeite de oliva, antioxidantes e
peixes ricos em gorduras boas, como a dieta
mediterrânea, reduz os sintomas da depressão. [21 ,42]
Há indícios de que em países onde o consumo de peixes
e frutos do mar é maior, como Japão e Coréia do Sul, a
taxa de depressão é mais baixa. [16, 18]

O consumo de peixes e frutos do mar tem sido
associado à redução na taxa de depressão
pós-parto [14], bem como a depressão geral
em adultos. [13]

Os mecanismos pelos quais o aumento da ingestão de
pescados reduz as taxas de depressão ainda está sob
investigação, mas um elo fundamental é a inflamação.
Esta inflamação aumenta os níveis de citocinas
pró-inflamatórias, como as interleucinas IL-6 e IL-1B e
TNF-alfa, conhecidas por ocasionar depressão e inibir a
memória. [39] Os ácidos graxos EPA e DHA,
encontrados em maior quantidade em pescados, são
conhecidos por seus efeitos anti-inflamatório [19],
antioxidante, neuroprotetor e neurogenerativo. [22]
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A EPA e o
DHA dos peixes
e frutos do mar
ajudam a proteger, restaurar
e reconstruir o cérebro.

Esses são fatores importantes na proteção contra a
depressão e outras doenças. Além da dieta, outros
estudos indicaram que a suplementação com EPA
(+60% do total em EPA e DHA) mostrou benefícios
significativos para reduzir a depressão [23], embora,
novamente, o mecanismo não esteja claramente
definido. O EPA é um neuroprotetor com efeito
anti-inflamatório, o que sugere a relação com tal
resultado. [12]
Outro componente importante quando se trata de
humor e cognição (memória) é uma substância química
do cérebro chamada serotonina. A serotonina
desempenha um papel crítico na função cerebral, tanto
como hormônio como também ajudando na transmissão
de informação ao longo do sistema nervoso
(neurotransmissão). A maioria da serotonina é
produzida pelos intestinos, mas também pode ser
encontrada em regiões do cérebro conhecidas como
"cérebro social", pois essas áreas regulam a cognição
social e a tomada de decisões. A serotonina afeta uma
ampla gama de funções cognitivas e a presença de
níveis baixos deste neurotransmissor têm sido
associados
a
problemas
de
memória,
humor
(depressão), agressividade, impulsividade, ansiedade,
psicopatologias e transtorno de personalidade. [39]

O salmão selvagem do Alasca contém
propriedades nutricionais únicas que
promovem a produção de serotonina.
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Consumir pescados selvagens do Alasca pode ajudar
de várias maneiras a aumentar os níveis de serotonina
no cérebro. Primeiro, sugere-se que os ácidos graxos
ômega-3 auxiliam na liberação de serotonina,
reduzindo a inflamação no cérebro. [39] Um dos
mecanismos se dá pelo EPA, o qual aumenta a
liberação de serotonina, reduzindo os efeitos
inflamatórios (prostaglandinas da série E2) que inibem
a liberação deste neurotransmissor. O DHA também
influencia na captação de serotonina, tornando os
receptores mais sensíveis e, portanto, tornando a
captação mais eficaz. Isso significa que quando os
níveis de ácidos graxos ômega-3 são baixos no
sangue, o corpo pode não utilizar a serotonina com
eficiência. [39]
Em segundo lugar, o aminoácido triptofano é
necessário para a produção de serotonina. O
triptofano é o único precursor da serotonina produzida
no organismo [43] e, portanto, é necessário para a
produção de tal. No entanto, como o corpo não pode
fabricar triptofano, ele deve ser adquirido através dos
alimentos. O triptofano se encontra em uma variedade
de alimentos ricos em proteínas, com o salmão e o
alabote selvagens do Alasca sendo ótimas fontes
desse aminoácido. Deve-se notar que apesar da
importância da presença de serotonina no cérebro,
este não é um fator isolante dos distúrbios
neuropsiquiátricos, pois essas condições são resultado
de múltiplos fatores, como genética, alimentação e o
entorno.

Quando se trata de implementar hábitos
alimentares para reduzir o risco de depressão e
seus sintomas, pode ser benéfico incluir como
parte da dieta a ingestão de 114g de peixes e frutos
do mar duas vezes por semana.

Os pescados selvagens do Alasca, ricos
em EPA e DHA, são componentes
importantes de padrões alimentares já
comprovados como benéficos para a
melhora do humor e a redução da
depressão.

Os pescados selvagens do Alasca são alimentos de
alta qualidade e ricos em nutrientes essenciais para
o cérebro, como EPA, DHA, triptofano e vitamina
D. Por esse motivo, os pescados do Alasca são
conhecidos por seus efeitos anti-inflamatórios e
neuroprotetores, inclusive podendo auxiliar no
aumento dos níveis de serotonina no cérebro,
fatores críticos para a saúde cerebral.

DEPRESSÃO PERINATAL
Segundo o CDC, uma em cada nove mulheres, ou 10 a
20%, apresentam sintomas de depressão pós-parto.
[35] Os sintomas da depressão pós-parto podem
incluir crises de choro mais frequência do que o
habitual, sentimentos de raiva, alterações emocionais
que levam ao afastamento dos familiares e interferem
no relacionamento mãe-filho, sensação de culpa por
não ser uma boa mãe ou, inclusive, duvidar da própria
capacidade de cuidar do bebê. [35]
A quantidade de ácidos graxos ômega-3 no sangue
diminui durante a gravidez e o período de lactação
porque o feto usa o ômega-3 para o desenvolvimento
de seu sistema nervoso, enquanto o corpo da mãe usa
o ômega-3 para produzir leite. [14] Infelizmente, a
maioria das dietas de mulheres grávidas é insuficiente
em ômega-3 devido ao baixo consumo de alimentos
ricos neste nutriente, como peixes e frutos do mar. Por
esse motivo, os níveis sanguíneos de ácidos graxos
ômega-3 em mulheres grávidas e no período de
amamentação podem não ser ótimos, podendo afetar
não apenas o desenvolvimento infantil, mas também
colocar a gestante em risco de desenvolver depressão
pós-parto.
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A DIETA DE GRÁVIDAS É

INSUFICIENTE EM
ÔMEGA-3
DEVIDO AO BAIXO CONSUMO DE
ALIMENTO RICOS NESSE NUTRIENTE,
COMO PEIXES E FRUTOS DO MAR.
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Pesquisas mostram uma clara ligação entre os baixos
níveis sanguíneos de ômega-3 durante a gravidez e o
aumento das taxas de depressão pós-parto. [36] Outros
estudos apontam que as concentrações de DHA no
sangue geralmente são significativamente mais baixas
em mulheres pós-parto que apresentam sintomas
depressivos. [37, 38] Em um estudo, o aumento
progressivo de 1% de DHA no sangue foi associado a
uma redução de 59% no relato de sintomas depressivos
em gestantes. [40] Pensa-se que os benefícios dos
ácidos graxos ômega-3 estão relacionados à redução de
citocinas inflamatórias, cuja elevada concentração está
associada à depressão.

Tabela 1

Uma das melhores fontes alimentares de ácidos graxos
ômega-3 são os peixes e os frutos do mar; no entanto,
mulheres grávidas tendem a consumir pequenas
quantidades de pescado. Uma das razões pelas quais
elas podem omitir estes alimentos em sua dieta é devido
a preocupações com o teor de mercúrio. O
metilmercúrio é uma neurotoxina conhecida por se
acumular nas cadeias alimentares aquáticas, cujos níveis
variam de acordo com cada espécies, dependendo do
tamanho e da dieta alimentar. O mercúrio pode
atravessar a placenta colocando o feto em risco de
exposição. Peixes predadores de vida mais longa, como
tubarão, peixe azulejo, cavala e peixe-espada, devem ser
evitados devido aos seus altos níveis de mercúrio. No
entanto, esses alimentos são excelentes fontes de
selênio, antioxidante que protege contra a toxicidade do
mercúrio.

Infelizmente, quando mulheres grávidas consomem
pequenas quantidades de peixes e frutos do mar, suas
dietas são insuficientes em ácidos graxos ômega-3.
Essa omissão na dieta pode colocá-las em risco de
desenvolver depressão perinatal. Os ácidos graxos
ômega-3 são bem conhecidos por sua capacidade de
reduzir a neuroinflamação (inflamação no cérebro),
que é uma associação importante da depressão
perinatal. Mulheres grávidas devem consumir 114g de
peixe rico em ácidos graxos por semana, duas vezes
por semana, conforme recomendado pelas Diretrizes
Dietéticas para Americanas de 2015. É especialmente
importante incluir pescados com alto teor de ácidos
graxos ômega-3 e baixo teor de metilmercúrio.

O mercúrio e o consumo de pescados durante a gravidez
Pescados recomendados*

Pescados a se evitar

Camarão

Tubarão

Salmão

Peixe-espada

Genuína Polaca do Alasca

Cavala

Vieiras

Branquinho/Tilefish

*menos de 0.05 ppb de mercúrio na porção de 6-oz, exceto
no atum light, com 1.2 ppb. 1 µg/kg = 1 ppb

Os pescados selvagens do Alasca são uma
excelente opção, já que o salmão, o arenque e
o black cod/sablefish são algumas das
maiores fontes de ômega-3 do planeta. Por
serem capturados selvagens nas águas
cristalinas do Alasca, apresentam baixos
níveis de metilmercúrio e são seguros para
consumir durante a gravidez.

Para obter mais informações sobre recomendações
para gestantes e crianças sobre mercúrio e pescados do
Alasca, por favor acesse a seguinte página:
https://www.fda.gov/food/consumers/eating-fish-what-pregnantwomenand-parents-should-know
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VITAMIN D
A vitamina D3, ou colecalciferol, é uma vitamina
lipossolúvel que funciona como precursor hormonal. A
vitamina D3 está presente naturalmente em alimentos os
pescados gordurosos, bem como em alimentos
enriquecidos, como o leite e suco de laranja. Este nutriente
também é encontrado em pequenas quantidades em
outros alimentos, como cogumelos expostos à luz UV,
queijo, gema de ovo e fígado bovino. A vitamina D também
é sintetizada na pele após a exposição à luz solar ou outras
fontes de luz ultravioleta. A vitamina D é funcional no
corpo, pois melhora a absorção de cálcio e fósforo, o que
promove a mineralização e remodelação óssea. A vitamina
D
também
desempenha
um
papel
na
função
neuromuscular e influencia o crescimento e a diferenciação
celular. Além disso, a vitamina D parece melhorar a
secreção e a ação da insulina. Ao longo da maior parte da
história humana, a vitamina D foi obtida quase
exclusivamente através da pele.

No entanto, devido ao estilo de vida moderno,
os indivíduos passam menos tempo ao ar livre e,
dessa forma, a maioria da população ocidental é
deficiente nesse nutriente essencial. [26]
O grupo que apresenta maior risco de desenvolver
deficiência de vitamina D são aqueles indivíduos que: vivem
em latitudes acima de 35 graus; são idosos ou obesos;
possuem pele escura; têm pouca exposição à luz solar por
permanecerem em ambientes fechados; fazem uso
excessivo de filtro solar; consomem dietas baixas em
vitamina D; possuem condições médicas que ocasionam
uma má absorção; bebês exclusivamente amamentados;
ou fazem uso de drogas que destroem os compostos da
vitamina D. [24] É interessante notar que, com exceção dos
bebês, essas são as mesmas populações que correm risco
de depressão. [28]

Frequentemente, indivíduos que que sofrem de depressão,
ansiedade ou outros transtornos mentais apresentam
baixos níveis de vitamina D. [28] O elo entre a vitamina D e
as funções cognitivas se dá pelo fato desta vitamina
desempenhar um papel de neuroprotetor. Níveis baixos
também são associados a um aumento do risco de declínio
cognitivo, de acordo com estudos populacionais. A
deficiência de vitamina D também tem sido associada a
uma série de doenças como raquitismo, doenças
cardiovasculares, osteoporose e câncer. [25]
As melhores maneiras de obter as quantidades sugeridas
de vitamina D são a exposição adequada ao sol [27], a
ingestão de suplementos ou o consumo de alimentos ricos
em vitamina D. Pouquíssimos alimentos contêm
naturalmente vitamina D, portanto, para garantir o
consumo adequado, é importante incluir as melhores
fontes desse nutriente na dieta. Os pescados selvagens do
Alasca são uma excelente fonte de vitamina D. Por
exemplo, o salmão enlatado do Alasca fornece 720 UI a
cada porção de 30 gramas, atendendo um total de 120% da
RDA (Ingestão Dietética Recomendada); 85g de salmão
sockeye do Alasca contém 570 UI de vitamina D, quase
100% da RDA para um adulto. Os pescados do Alasca são
uma excelente fonte de vitamina D.

Para saber mais sobre valores nutricionais, incluindo os
níveis de vitamina D, dos produtos do mar do Alaska, por
favor acesse a seguinte página:
https://uploads.alaskaseafood.org/2018/12/NutritionalValues_Final.pdf

Tabela 2: Ingestão Diária Recomendada (IDR) para a vitamina D [1]
Idade

Masculino

Feminino

Gestante

Lactação

0–12 meses*

400 IU (10 mcg)

400 IU (10 mcg)

1–13 anos

600 IU (15 mcg)

600 IU (15 mcg)

14–18 anos

600 IU (15 mcg)

600 IU (15 mcg)

600 IU (15 mcg)

600 IU (15 mcg)

19–50 anos

600 IU (15 mcg)

600 IU (15 mcg)

600 IU (15 mcg)

600 IU (15 mcg)

51–70 anos

600 IU (15 mcg)

600 IU (15 mcg)

>70 anos

800 IU (20 mcg)

800 IU (20 mcg)

* Ingestão adequada (IA)
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OS PESCADOS DO ALASCA FAVORECEM A SAÚDE CEREBRAL
Existe uma clara conexão entre a alimentação e a saúde
cerebral. É essencial consumir uma dieta rica em nutrientes
para reduzir o risco do desenvolvimento de doenças como
Alzheimer, depressão e o declínio cognitivo. Os ácidos
graxos do ômega-3 são um dos principais nutrientes que a
maioria das pessoas não consome na quantidade suficiente.
Isso se deve a uma redução no último século na ingestão de
peixes e frutos do mar em países ocidentais. Dado que o
cérebro é formado em grande parte pelos ácidos graxos do
ômega-3
[52],
torna-se
importante
aumentar
a
concentração dessas gorduras em nossa dieta a fim de
melhorar o funcionamento cerebral. Além disso, há também
uma tendência na qual as pessoas apresentam baixos níveis
de vitamina D no sangue, fato que pode favorecer o risco de
desenvolver depressão, ansiedade e diminuição da
capacidade cognitiva.

UMA DAS MELHORES
MANEIRAS DE GARANTIR
O CONSUMO ADEQUADO
DE NUTRIENTES ESSENCIAIS
PARA A SAÚDE CEREBRAL
É A INGESTÃO DE PESCADOS
SELVAGENS DO ALASCA

Peixes selvagens do Alasca como o salmão, o alabote e o
black cod contêm vitamina D, aminoácidos, como o
triptofano, e EPA e DHA, principais ácidos graxos do
ômega-3. Estes elementos são essenciais para o bom
funcionamento cerebral, como aumento da capacidade
cognitiva e melhor humor. Além disso, os pescados
selvagens do Alasca são uma excelente fonte de proteína,
selênio e vitaminas do complexo B, essenciais à saúde e ao
bem-estar.

A fim de garantir um consumo
adequado, é recomendada a ingestão
de 114g de pescados selvagens do
Alasca, duas vezes por semana.
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Além disso, busque consumir uma média diária de 250
mg de EPA/DHA ao longo da semana. Uma dieta rica
em nutrientes, como o caso da mediterrânea, pode
melhorar a saúde cerebral e reduzir o risco de doenças
crônicas. A adoção desses hábitos alimentares, como a
inclusão de pescados do Alasca, torna-se importante
para otimizar a saúde do cérebro e reduzir o risco de
declínio cognitivo e doenças, como o Alzheimer e a
depressão.

PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES
1. Consuma cerca de 225g de pescados por semana
(112g de pescados, duas vezes por semana).
2. Procure ter uma alimentação baseada em peixes e
frutos do mar ricos em EPA e DHA, como salmão
do Alasca, black cod/sablefish, ostras, halibut ou
sardinha. O consumo médio diário de EPA e DHA
deve ser de 250 mg, aproximadamente.
• 85g de salmão king do Alasca contém 1476 mg
de EPA/DHA
• 85g de salmão sockeye do Alasca contém 730
mg de EPA/DHA
• 85g de black cod do Alasca contêm 1543 mg de
EPA/DHA
• 85g de halibut do Alasca contêm 201 mg de
EPA/DHA
• Para obter mais informações sobre EPA/DHA
nos pescados selvagens do Alasca, acesse a
página
https://uploads.alaskaseafood.org/2018/12/Nutritional
Values_Final.pdf

3. Os pescados do Alasca, ricos em EPA e DHA, são
anti-inflamatórios, protegem o cérebro e
aumentam os níveis de serotonina.
4. Consuma uma dieta mediterrânea, baseada em
alimentos integrais ricos em nutrientes, como
grãos integrais, frutas, legumes, oleaginosas e
peixes. Evite alimentos processados. Para saber
mais, acesse a página
https://oldwayspt.org/system/files/atoms/files/St
epsforMedDiet.pdf
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