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Resumo 

A composição de lípidos e ácidos gordos do pescado tem sido largamente estudada 

por diversos autores, evidenciando o bem-estar associado ao consumo dos ácidos 

gordos polinsaturados ω-3. O pescado é um alimento saudável uma vez que contém 

proteínas de elevada qualidade, com todos os aminoácidos essenciais, e, 

principalmente, por ser bastante rico em ácidos gordos polinsaturados. 

Neste trabalho estudou-se o salmão de aquacultura, com o objectivo de analisar a 

bioacessibilidade dos ácidos gordos ω-3. Para tal, foi utilizado um modelo de digestão 

in vitro. Antes do ensaio, determinou-se o teor de lípidos totais e o perfil de ácidos 

gordos. Posteriormente, analisou-se a bioacessibilidade recorrendo a TLC. 

Verificou-se que o teor de gordura do salmão em análise foi 14%. Constatou-se que é 

uma excelente fonte de ácidos gordos polinsaturados ω-3, sendo estes mais de 60% 

EPA e DHA. Na fracção bioacessivel, verificou-se que existem, essencialmente, ácidos 

gordos polinsaturados para absorção. 

O salmão é uma boa fonte de ácidos gordos polinsaturados ω-3, pois fornece 

elevados teores do ácido eicosapentanóico (EPA) e do docosahexaenóico (DHA), é 

por isso considerado muito importante e benéfico, de um ponto de vista fisiológico e 

nutricional, para a saúde.  
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Abstract 

The co mpo s i t i on  o f  lipid and fatty acids in fish has been widely studied by 

several authors, showing the well-being associated with the consumption of 

polyunsaturated fatty acids ω-3. Seafood is a healthy food because contains high 

quality protein with all essential amino acids, and especially because is very rich in 

polyunsaturated fatty acids. 

In this work we studied the farmed salmon, with the aim of analyzing the 

bioaccessibility of ω-3 fatty acids. To this end, we used an in vitro digestion model. 

Before testing, it was determined the lipid content and total fatty acid composition. 

Subsequently, we analyzed the bioaccessibility using TLC. 

It was found that the fat content of the salmon was 14%. It was found that an excellent 

source of polyunsaturated fatty acid ω-3, which are more than 60% EPA and DHA. In 

bioaccessible fraction, it was found that there are essentially polyunsaturated fatty 

acids for absorption. 

Salmon is a good source of polyunsaturated fatty acids ω-3, provides high levels of 

eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA), and is therefore 

considered very important and beneficial, from a physiological and nutrition health. 
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Extended abstract  

The lipid and fatty acids of seafood have been widely studied, showing interesting 

results with polyunsaturated fatty acids. 

There are many studies in terms of chemical composition, particularly the type and 

concentration of fatty acids ω-3, which have proven the benefits of fish consumption in 

the prevention and modulation of many diseases such as cardiovascular and 

neurodegenerative diseases. Fatty acids are essential nutrients for life, being used by 

the body as an energy source. 

In this work, the content of total lipids and the fatty acids profile of farmed salmon were 

determined. Extraction of total lipids was made using the method of Bligh & Dyer. The 

analyses of FAME extracts were done via gas chromatography and flame ionization 

detector. The total lipid content was 14 (g/100g). The most abundant saturated acids 

were palmitic (16:0) and myristic (14:0), whilst oleic (18:1ω-9) was the dominant 

monounsaturated acid. 

The salmon was found to be very rich in polyunsaturated fatty acids ω-3, provides high 

levels of eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA).  

According to the results, the ratio ω-3 / ω-6 salmon was much higher than the 

recommended (7,4) which shows a predominance of ω-3 family, especially EPA and 

DHA, compared to ω-6.  

In this work we studied the bioaccessibility of ω-3 fatty acids. To this end, we used an 

in vitro digestion model. The model has been optimized; experimental conditions in 

gastric and small intestinal compartment have been examined. 

The bioaccessibility was analyzed using TLC and showed that in bioaccessible fraction 

of salmon, there are essentially polyunsaturated fatty acids for absorption.  

Salmon is a good source of polyunsaturated fatty acids ω-3, and is therefore 

considered very important and beneficial, from a physiological and nutrition health. 
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