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CARBOIDRATOS:
A

privação

de

carboidratos

está

diretamente associada a falta de energia,
fadiga,

apatia,

inquietação

e

falta

de

atenção, reduzindo o desempenho cognitivo.
O ideal é que haja um maior consumo de
carboidratos complexos. Alimentos fonte:

Vitamina C

Vitamina E

Proteínas

Vitamina B3
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podem ajudar a nos manter mais
concentrados, melhorar a memória e
prevenir diversas distúrbios neurológicos.
Você já estudou muito

ÁCIDOS GRÁXOS OMÊGA 6 e 3:
Os w-6 podem influenciar na habilidade
NUTRIENTES E SEU PAPEL NA
APRENDIZAGEM

dos neurônios em utilizar glicose, auxiliando,
assim na concentração. Já baixos níveis w-3
podem causar deficiência visual, problemas
no

Possivelmente, sim!

PROTEÍNAS:
Participam das conexões das redes

O nosso cérebro é responsável por

neuronais. Servindo para construção de

absorver, processar e armazenar todas as

novas sinapses, processo necessário para

informações.

comunicação entres os neurônios. Alimentos

aprendizado,

motivação

e

afetar

sistemas que utilizam neurotransmissores
no córtex frontal. Alimentos fonte:

fonte:
Existem alguns fatores que podem
influenciar a saúde do cérebro, como:
- Estresse
- Carga genética
- Alimentação
Uma alimentação adequada
pode ajudar a otimizar e
desenvolver o aprendizado

Alguns nutrientes podem modular
mecanismos fisiológicos e

VITAMINAS DO COMPLEXO B:
Essas vitaminas estão associadas a
GORDURA TRANS E ADITIVOS:
O consumo excessivo desse tipo de
gordura e de aditivos químicos podem
causar efeito deletério sobre o desempenho
cerebral, podendo também, contribuir para
estados de demência, déficit de atenção,
ansiedade e depressão. Alimentos fonte:

produção

de

neurotransmissores

responsáveis pela atenção e diminuição da
excitabilidade. Além disso, a deficiência
delas pode causar nervosismo extremo,
falta de energia e inércia.
fonte:

Alimentos

