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VP Centro de Nutrição Funcional: 20 anos na construção de novos caminhos para 
a alimentação, a nutrição e a sociobiodiversidade

No ano que a VP Centro de Nutrição 
Funcional completa 20 anos, a 15ª 
edição do Congresso Internacional 
de Nutrição Funcional teve como 
tema central a Longevidade. Vários 
momentos importantes e inesquecíveis 
deram o tom desta edição do 
Congresso, porém um dos mais 
emocionantes foi logo na abertura do 
evento quando o Sr. Júlio Amaro de 
Gusmão Paschoal, de 81 anos, pai da 
Dra. Valéria Paschoal, homenageou 
a filha no palco cantando a música 
do “receba as flores que lhe dou”, 
do cantor Milton César que arrancou 
aplausos das quase duas mil pessoas 
na plateia.   

Credenciamento de Congressistas e Auditório da sala de Nutrição Clínica Funcional

Pura emoção com o Sr. Júlio Amaro, de 81 anos, no palco cantando 
e encantando a filha 

Dra. Valéria Paschoal
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Logo em seguida, a palestra de Carlos Júlio, colunista da Rádio CBN do Instituto 
Locomotiva com o tema “Envelhecimento populacional: desafios e oportunidades diante 

de um novo panorama da pirâmide populacional brasileira”.

O economista apresentou a pesquisa do Instituto Locomotiva sobre indicadores dos 50+ no Brasil. 

Carlos Júlio do Instituto Locomotiva e Colunista da Rádio CBN 

Longevidade é Longeratividade: vida longa em atividade 

Uma das grandes questões que diz respeito à Longevidade é que essa geração que ganhou 
longevidade em vida quer e continua em atividade (profissional ou não), até para manter um padrão 
de vida confortável e a alegria de viver, praticar esportes, se dedicar a causas sociais, ou seja, para o 
colunista, o Brasil está envelhecendo, sim. 

Carlos Júlio destacou: ”inegavelmente estamos envelhecendo, somos 54 milhões de brasileiros com 
mais de 50 anos, isso significa o equivalente a toda a população da Espanha, que tem aproximadamente 
47 milhões de habitantes ou o equivalente a duas Austrálias. Percebemos que o país está envelhecendo 
e com uma série de características que diferenciam o homem e a mulher da terceira idade de hoje 
daqueles de ontem e os comportamentos que se alteram. Uma destas características de ontem é que 
os pais moravam com os filhos, hoje o que vemos são os filhos voltando a morar com os pais ou 
aqueles filhos que demoram mais a sair da casa dos pais, isso significa que os pais precisam continuar 
“pedalando”. Outra característica é o prolongamento da atividade produtiva, o que é bom por um 
lado, mas que demanda a necessidade de manutenção de renda”.   

Estima-se que em 2045 chegaremos a 93 milhões de brasileiros longevos com 50 anos ou 
mais – cenário bem diferente de 1970, quando éramos 93 milhões de brasileiros na totalidade, 
que virou até hino da Seleção Brasileira de Futebol, na Copa do Mundo daquele ano. 
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O Lado Econômico da Equação

A Importância da Unidade Familiar no Envelhecimento

   Lançamento Projeto Nutrição 4.0

Os 54 milhões de brasileiros com 50 anos ou mais movimentam em torno de 1,6 trilhões de reais 
ao ano, ou seja, o consumo desta faixa etária da população equivale ao consumo de duas Holandas, 
pontuando que a Holanda é um país desenvolvido. A renda média do brasileiro com 50 anos ou mais 
é 40% acima da renda média nacional, então podemos dizer que essas pessoas tem poder aquisitivo 
maior do que os jovens que chegam ou que estão no mercado de trabalho brasileiro na atualidade. 
Com 1,6 trilhões de reais em consumo, de acordo com Carlos Júlio, se considerarmos só as pessoas de 
50 anos ou mais, num ranking mundial, seríamos a 16ª economia do mundo, ou seja, esses brasileiros 
na faixa acima dos 50 anos estariam no G20 do consumo mundial.  

O tema do envelhecimento dos pais ganha importância enorme, porque eles estão envelhecendo 
e os filhos e a unidade familiar tornam-se cada vez mais importantes, ninguém quer ficar sozinho. 
“Evidentemente que quando você vai envelhecendo e filhos, netos e amigos começam a se 
distanciar, temos um efeito emocional negativo muito grande às pessoas da terceira idade. Portanto 
o comportamento familiar passará a ser um elemento importante para continuidade da socialização 
desses 50+. Estamos falando de nutrição, de amizade, de unidade e frequência familiar para com esse 
idoso, e tudo isso faz parte deste envelhecimento que denominamos saudável”, destacou o economista. 

Em parceria com o Instituto Locomotiva, a VP Centro de Nutrição Funcional lançou durante o 
Congresso o Nutrição 4.0, uma iniciativa que irá proporcionar ferramentas digitais para a melhor 

Tâmara Abdulhamid, Valéria Paschoal e Carlos Júlio
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performance da atuação do nutricionista em um mercado em transformação, com uma 
população envelhecendo e demandando a atuação maior do nutricionista e novos desafios 

são frequentes. O Nutrição 4.0 está apenas 
começando. Foram feitos durante o congresso 
cadastros digitais via celular de mais de 1.500 
nutricionistas que poderão integrar o Nutrição 
4.0 como Embaixadores do Projeto. 

A apresentação foi feita por Tâmara 
Abdulhamid e Fernanda Lisboa. Em breve 
mais informações do Nutrição 4.0 serão 
divulgadas pela VP.

Congressistas interagindo com a
 plataforma do Nutrição 4.0

A fé como ferramenta de cura: buscando a ciência como fundamentação

O tema foi abordado pelo Prof. Dr. Fabrício Assini. Diga a um doutor em farmacologia que alguém 
utilizou a fé como ferramenta de cura e no mesmo instante ele se perguntará: como?! Esta é a pergunta 
que norteou a palestra do Prof. Dr. Fabrício Assini, que fez uma rigorosa busca na literatura científica 
e procurou entender os mecanismos biológicos da fé.

O uso de terapias complementares para o tratamento de doenças faz parte da tradição das mais 
variadas regiões do mundo. Rezar, seja para si (43%) ou para os outros (24,4%), são as duas principais 
práticas complementares à medicina praticada por cidadãos americanos1.

Os efeitos terapêuticos do ato de rezar já foram relatados por diferentes autores. Um exemplo, 
Beiranvand e colaboradores compararam dois grupos de 80 mulheres com relação a sua percepção de 
dor após um parto cesariana. O grupo intervenção utilizou fones de ouvido para esciutar 20 minutos 
de uma prece enquanto o grupo controle utilizou apenas o fone sem som. Quando avaliadas em 
escalas de percepção dolorosa 3 e 6 horas depois, aquelas mulheres que ouviram a prece relataram 
menos dor2.

Buscando por mecanismos que expliquem os efeitos terapêuticos da fé, um grupo de pesquisadores 
da Universidade da Califórnia, utilizou da técnica de ressonância magnética funcional, para comparar 
a atividade de diferentes áreas cerebrais de católicos praticantes e ateus. Ao final do estudo os autores 
relataram que quando eram estimulados a pensar em Deus, católicos e ateus ativavam áreas diferentes 
do cérebro3. 

1. BARNES, P.; POWELL-GRINER, E.; MCFANN, K. et al. CDC Advance Data Report #343: Complementary and Alternative Medicine Use 
Among Adults: United States. Washington, DC: National Center for Complementary and Alternative Medicine, 2002.
2. BEIRANVAND, S.; NOPARAST, M.; ESLAMIZADE, N. et al. The effects of religion and spirituality on postoperative pain, hemodynamic 
functioning and anxiety after cesarean section. Acta Med Iran; 52(12):909-15, 2014.
3. HARRIS, S.; KAPLAN, J.T.; CURIEL, A. et al. The neural correlates of religious and nonreligious belief. PLoS One; 4(10):e0007272, 2009. 
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Nutrição Funcional & o Caminho para Longevidade: ampliando a atuação 
do nutricionista para as próximas décadas

A Dra. Valéria Paschoal abordou em sua palestra, logo na manhã do primeiro dia do evento, o 
tema relacionado à Longevidade e a grande oportunidade para a atuação do nutricionista para o 
segmento da terceira idade, o qual já demanda neste momento outro olhar do profissional de saúde. 
A população está vivendo mais e com saúde, o que abre um leque de opções para o nutricionista, que 
deve ser preparar para este novo momento, com um olhar para o atendimento ao idoso que está ativo, 
trabalhando, sendo produtivos na sociedade.

Para ela, o nutricionista, neste novo contexto da longevidade, deve voltar o olhar para o grande 
mercado de atuação na atualidade e que será expandido com a maior longevidade, com pessoas 
chegando aos 70, 80 anos ou mais e felizes, com qualidade de vida e ativas. Isso pode aumentar 
demais o mercado de trabalho dos nutricionistas, que podem incentivar os longevos para atividades 
envolvendo viagens, passando as interatividades da nutrição, estimulando-os a voltar a cozinhar, 
com alimentos promotores de saúde e de bem-estar e retomar o contato com a terra e plantar. 
Eles podem motivar outras pessoas, nas suas mídias sociais, a ter uma vida muita mais interativa, 
saudável, participativa, formando grupos de convivência. Se o nutricionista não incorporar essas 
estratégias fundamentais na sua atuação profissional abrirá lacunas para que outros profissionais, não 
nutricionistas, atuem por eles. Esse novo olhar do profissional da nutrição deve ser no sentido de atuar 
como empreendedor, melhorar sua performance na gestão profissional e na vida e contribuir para que 
esses pacientes longevos tenham saúde e vivam felizes com mais longevidade”. 

Valéria destacou, ainda, a importância da longevidade do solo. “Não basta ter vida longa, sem 
pensar na saúde do planeta. Que tipo de alimento queremos colocar para dentro do nosso organismo? 
Se queremos vida longa com energia vital, o solo também deve ser longevo e ter energia vital, com sua 
microbiota preservada, mantendo suas boas bactérias. Os agrotóxicos destroem a microbiota do solo e 
isso interfere na microbiota intestinal humana. Além disso, os estudos científicos mostram os efeitos 
nefastos dos agrotóxicos na saúde humana, como o aumento no risco de câncer, de doenças crônicas 
degenerativas (como Alzheimer e Parkinson) e redução da fertilidade. Os primeiros a sofrerem as 
consequências do uso indiscriminado de agrotóxicos são os trabalhadores rurais, que manipulam e 
aplicam essas substâncias. Outra consequência destas substâncias é a mortandade das abelhas, que 
deixam de polinizar as plantas, e isso pode levar a escassez de alimentos. Então é fundamental que a 
abordagem da longevidade faça a roda de 180º na sustentabilidade, com minimalismo no consumo, 
do preço ao apreço, da reflexão sobre o alimento que estamos consumindo, de conhecer a origem 
desse alimento (quem o produz, como o agricultor familiar, responsável por 70% dos alimentos que 
o brasileiro consome), conhecer e valorizar a agroecologia, a agricultura natural, o alimento orgânico 
com energia vital e muitos fitoquímicos, fundamentais para a longevidade. Além de nutrir as células, 
esses alimentos com energia vital, são alimentos do sentimento, nutrem nossa alma e nosso espírito”.

Outros temas relevantes abrilhantaram o Congresso de Nutrição Clínica Funcional, onde todas 
as palestras nortearam a Longevidade, com os professores e pesquisadores: Dra. Paula Gandin, Dra. 
Ana Cláudia Poleto, Dra. Neiva Souza, Dra. Fernanda Serpa, Dra. Michele Teixeira, Dra. Nathércia 
Percegoni, Dr. Daniel Barreto, Dra. Juliana Geraix, Dra. Cristiano Cravo, Dra. Bettina Moritz, Dra. 
Luana Manosso, Dr. Henrique Freire, Agrônomo Sérgio Kenji Homa, Geraldo Deffune, Dra. Thaís 
Garcia, Dra. Natália Marques, Dra. Sheila Mustafá, Dra. Camila Mercali, Dr. Fabrício Assini, Dra. 
Sharon Feder, Dra. Ana Vládia Bandeira, Dra. Gilbert Hübscher, Dra. Paloma Tusset, Dra. Adriano 
Cavalcanti, Dra. Sandra Mahecha Matsuda (Chile), Dra. Rosangela Passos, Dra. Ana Beatriz 
Baptistella, Dra. Elizabeth Ayoub, Dra. Denise Carreiro e Dr. Gabriel de Carvalho. 



52

Por: José Maria Filho – Jornalista
Re

v 
Br

as
 N

ut
r 

Fu
nc

; 
44

(7
9)

, 
20

19

Sala de Nutrição Esportiva Funcional

Ter longevidade com qualidade implica, ainda, em permanecer fisicamente saudável. A sala de 
Nutrição Esportiva Funcional mostrou os elementos que o nutricionista pode agregar de benefícios, não 
só ao atleta de alta performance, mas aos praticantes de atividade física. Foram enaltecidas experiências 
de praticantes atletas com 80, 90 anos, que chegaram nesta faixa etária com muita vitalidade positiva.

Foi mostrado como uma matriz alimentar é importante para que consigamos ter todo um efeito 
bioquímico, de aumento de massa magra e de diminuição de gordura, quando ingerimos a matriz 
alimentar e não só o suplemento. O suplemento tem nutrientes e compostos bioativos isolados, mas 
a matriz alimentar tem grande importância para a manutenção e hipertrofia muscular. Esse assunto 
foi debatido na palestra do Prof. Valden Capistrano, com o tema:  “A matriz alimentar na qualidade 
proteica do alimento e sua influência na hipertrofia e recuperação muscular”. 

A palestra do Prof. Dr. Fernando Catanho, especialista em bioquímica e fisiologia do exercício, 
mostrou como o exercício físico, especialmente o regular e sistematizado, pode auxiliar o indivíduo a 
ter uma vida mais saudável. Também abordou os aspectos qualitativos e quantitativos da longevidade, 
e ressaltou o que vem sendo feito por grande parte dos praticantes de atividade física, e que gera o 
questionamento: estamos no caminho certo? Qual é a dose para o elixir da juventude? Com esse 
questionamento foi feito uma abordagem crítica sobre as sugestões literárias no contexto do cotidiano 
fitness em busca de “mais dias de vida plena”!

O Dr. Braian Cordeiro, Educador Físico e Nutricionista, Coordenador do Curso de pós-graduação 
em Nutrição Esportiva Funcional pela UNICSUL em parceria com a VP Centro de Nutrição Funcional 
e um dos coordenadores da Sala de Nutrição Esportiva Funcional, abordou em sua palestra o processo 
de envelhecimento no sentido de prevenção e tratamento e suas possíveis relações com o exercício. 

Houve também palestras voltadas somente ao treinamento, esporte e performance e outras 
envolvendo as alterações fisiológicas do exercício no envelhecimento, tanto no caráter preventivo 
como terapêutico. A performance esportiva em atletas, no planejamento e recomendação nutricional, 
suplementos e recuperação muscular também foi uma temática apresentada, além de temas sobre 
“Microbiota intestinal e função mitocondrial”.

 
Na sala também houve o enfoque no treinamento esportivo e suas relações na prevenção, tratamento 

e melhora da qualidade de vida com o envelhecimento. Os palestrantes destacaram o papel do alimento 
na recuperação muscular, força e longevidade.

O último dia do Congresso contou com grandes 
pesquisadores nacionais na área da nutrição 
e exercício físico, entre eles os professores do 
grupo de pesquisa da USP que inclui o Dr. Bruno 
Gualano, além da presença internacional da 
Prof. Dra. Sandra Mahecha Matsudo, professora 
titular Universidade Mayor do Chile, falando 
sobre treinamento de força no idoso. 

Dra. Sandra Matsudo, do Chile
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Outros temas como sono, dor, suplementos e exames laboratoriais também foram 
abordados pelos palestrantes.

Para a Nutricionista Dra. Ana Beatriz Baptistella, gerente do Depto Científico da VP, que coordenou 
juntamente com o Dr. Braian Cordeiro, a sala de Nutrição Esportiva Funcional, “as palestras mostraram 
como o exercício pode contribuir para o envelhecimento mais saudável e o que o nutricionista que 
atende na área de nutrição esportiva precisa considerar no atendimento ao idoso que treina ou que faz 
atividade física regular. O Congresso também trouxe outros temas atuais técnicos ou teóricos ligados à 
nutrição esportiva, como periodização, suplementos, ômega-3 e carboidratos. Trouxemos informações 
mais relevantes, sempre com foco em melhorar a performance dos pacientes, diminuir riscos de lesão 
muscular, melhorar o processo de recuperação muscular. Acreditamos que os nutricionistas saíram 
abastecidos de informações tanto voltadas ao paciente idoso ou visando o envelhecimento saudável, 
como sobre como a nutrição e o exercício podem contribuir para o envelhecimento com mais saúde. 
Na sala de Nutrição Esportiva não houve foco só em envelhecimento, foram apresentadas, também, 
informações e estratégias nutricionais para o nutricionista aplicar em atletas com idades menos 
avançadas e indivíduos que treinam. Quando abordamos condutas nutricionais que melhoram a saúde 
hoje, indiretamente elas podem melhorar o processo de envelhecimento”.

Participaram da sala de Nutrição Esportiva Funcional importantes professores e pesquisadores 
como o Dr. Braian Cordeiro, Dra. Ana Beatriz Baptistella, Dra. Nayara Massunaga, Dr. Ricardo 
Sodré, Dr. Guilherme Rosa, Dra. Vânia Matoso, Dra. Desiré Coelho, Dr. Márcio Souza, Dr. Fernando 
Catanho, Dra. Elisa Jackix, Dr. Gustavo Barbosa, Dr. Luiz Lannes, Dr. Bernardo Neme, Dr. Thierry 
Lemos, Dr. Wagner Reis, Dr. Valden Capristano, Dr. Lázaro Nunes, Dr. Rodrigo Loschi, Dr. Ricardo 
Goldfeder, Dr. Bruno Gualano, Dr. Hamilton Roschel, Dra. Fabiana Benatti, Dra. Adriana Cavalcanti 
e Dra. Sandra Mahecha Matsudo (Chile).

Sala de Gastronomia Funcional

A Nutricionista Dra. Natália Marques durante a palestra na 
sala de Gastronomia Funcional 

Nesta edição a Gastronomia Funcional 
ganhou uma sala exclusiva, e foi recheada 
de aromas, sabores e chefes de raiz, que 
pesquisaram e criaram receitas inéditas 
e exclusivas para a arena gastronômica 
do Congresso, com a valorização do 
ingrediente regional, do pequeno produtor, 
alimentos dos biomas brasileiros, que 
traduzem o eixo da cozinha sustentável 
360º. Para a Nutricionista Dra. Clara 
Miranda, docente dos Cursos de Pós-
Graduação em Nutrição Clínica Funcional, 
na disciplina Gastronomia Funcional e 
do Curso de Fitoterapia Funcional, na 
disciplina Ervas e Plantas e Coordenadora 
da sala de Gastronomia Funcional, “os chefs 
desta edição especial são muito experientes 
e com expertises inovadoras. As oficinas 
focaram na base da alimentação saudável. 
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Os chás, cafés e drinks funcionais foram preparados por baristas. Os fermentados também 
tiveram destaques na oficina de fermentação natural lenta. Também foram executadas a 

culinária vegetariana e vegana com preparações surpreendentes e as PANC – Plantas Alimentícias 
Não Convencionais – tiveram lugar de destaque”.

Na foto de cima as nutricionistas Dra. Clara Miranda e a Dra. Natália Marques e na foto de baixo a
 Dra. Valéria Paschoal, na sala de Gastronomia Funcional

Os temas trabalhados na sala de Gastronomia Funcional foram:

Trigo – Glúten e Fermentação Natural
• Massas de Trigo Orgânico Ancestral & Fermentação Lenta 
• Massas sem Glúten
• Diferentes Tipos de Trigo – Aspectos Imunológicos e Impactos à Saúde
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Alimentos da Mata Atlântica e Caatinga
• Alimentos da Biodiversidade Brasileira e suas novas aplicações
• Alimentos da Mata Atlântica e Caatinga e efeitos no envelhecimento
• Mel – Produção Orgânica e Importância para as abelhas  
• Uso gastronômico e medicinal do mel das abelhas melíponas no envelhecimento

Bebidas Nutritivas
• Guaraná indígena do Pará e sua ampla experiência sensorial
• De onde vem nosso café de todos os dias
• Produção de Café Biodinâmico
• Preparações, propriedades e manejo culinário

Alimentação Vegetariana
• Alimentos brasileiros no processo de envelhecimento saudável 
• As alternativas alimentares da alimentação vegana e vegetariana 

Vinhos Orgânicos e Biodinâmicos
• Cadeia de Produção Orgânica e Experiências Práticas 
• Harmonização de petiscos veganos e vegetarianos com vinhos orgânicos 
• Fatores Olfativos e gustativos - como escolher um bom vinho
• Alimentos brasileiros no processo de envelhecimento saudável 
• As alternativas alimentares da alimentação vegana e vegetariana 

Extrativismo & Nutrição Funcional
• Do Campo à Mesa - Cadeia do Extrativismo e Produção 
• Preparações Culinárias 
• Compostos Bioativos dos Alimentos do Cerrado 

Cacau Orgânico
• Produção do Cacau Cabruca
• O Cacau além do chocolate 
• Como usar o chocolate de maneira saudável

A Chef Nádia Campeotto durante aula de massa sem glúten e à direita a Nutricionista Juliana Geraix durante 
aula na sala de Gastronomia Funcional 
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Participaram da sala de Gastronomia Funcional os seguintes especialistas: Zootecnista 
Cláudio Oliver, Chef Nádia Campeotto, Nutricionista Dra. Juliana Geraix, Nutricionista Dra. 

Veranúbia Mascarenhas, Nutricionista Dra. Valéria Paschoal, Ecólogo e Mestre Ambiental Jerônimo 
Villas Boas,  Nutricionista Dra. Paloma Tusset, Nutricionista Dra. Natália Marques, Barista e jornalista 
Gisele Coutinho, Egon Bertolacini, Chef Leila D, Nutricionista Dra. Paula Gandin, Nutricionista e 
Chef Dra. Deborah Sá, Lara Silvestrin, Luiz Hoffman, Sommelier Flávio Arouxe Ghirotti, Secretário 
Executivo da Cooperativa Central do Cerrado - Luiz Roberto Carraza, Paulo Berin-CEO & Founder 
da Biospoon P&D,  Luciano Ferreira da Silva - Técnico em Agropecuária Sustentável, Nutricionista 
Dra. Clara Miranda, Nutricionista Dra. Ana Vládia Bandeira.

Espaço da Sociobiodiversidade – Uma exposição viva das comunidades tradicionais 
e os riquíssimos alimentos dos biomas brasileiros

As oficinas são a tradução prática dos conceitos da sociobiodiversidade

O Espaço da Sociobiodiversidade no 5º andar mostrou as riquezas dos alimentos dos biomas 
brasileiros com inciativas da sustentabilidade e oficinas de PANC - Plantas Alimentícias Não 
Convencionais e de outros alimentos na nossa biodiversidade.

Exposição de produtos e alimentos da Sociobiodiversidade e Projeto Floresta em Pé do Mato Grosso
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Participaram das Oficinas da Sociobiodiversidade as seguintes Iniciativas:

Babaçú da Amazônia - ISA
Cultivo de ervas medicinais e uso da Biodiversidade nos cosméticos Naturais - MUDA
PANC na Culinária Vegana - PANCs Brasil 
Doces Vivos Germinados- Fundação Mokiti Okada
Mel Espírito Santo - Tiago 
Substância: Natureza, o alimento e a seca - Timóteo - IABS 
Pastas e Patês - Fundação Mokiti Okada 
Babaçu na Amazônia - ISA
Instituto Auá Instituto - Instituto Auá 
CSA Brasil CSA - CSA
Lanches Saudáveis - KIDS - Fundação Mokiti Okada
Oficina de PANC - Nuno Madeira - Embrapa
PANC e a variedade de sabores - PANC Brasil

FÓRUM: O Papel dos Nutricionistas e suas Interações com as Indústrias 
Farmacêuticas e de Alimentos para Obtenção de Melhores Resultados e Promoção 

de Estratégias Sustentáveis 

Dra. Valéria Paschoal – VP, ao centro Luís Tadeu Assad e Wagner Santos do CSA Brasil  e a direita com 
empresários da indústria de alimentos, suplementos e compradores

Numa iniciativa da VP Centro de Nutrição Funcional e do IABS – Instituto Brasileiro 
Desenvolvimento Sustentável – a 15ª edição do Congresso inovou e convidou os empresários da 
indústria de alimentos e farmacêuticas e compradores de diversos segmentos, como o food service, 
refeições coletivas, hospitais, hotéis, além da imprensa, para discutir quais alimentos a sociedade 
precisa para hoje e para os próximos anos.  

 
O objetivo foi de aproximar as indústrias de alimentos, farmacêuticas e agroindústria do nutricionista 

para desenvolver produtos que vão ao encontro da necessidade desse profissional e da sociedade.

• Identificar como as empresas desse segmento podem promover a sustentabilidade por meio da 
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produção e consumo de matéria-prima de forma responsável;

• Incentivar a inserção de alimentos da biodiversidade na cadeia produtiva, gerando benefícios 
para empresas e comunidades envolvidas;

• Promover uma produção de alimentos mais adequada para atender aos novos pressupostos do 
guia alimentar para a população brasileira e os conceitos difundidos pela nutrição funcional;

• Sensibilizar os gestores das indústrias sobre a importância de se obter conteúdo científico para 
embasamento de alimentos a serem lançados no mercado com recomendação de saudabilidade.

    Na conferência “Qual indústria de alimentos e suplementos que a sociedade brasileira precisa?” 
a CEO da VP, Dra. Valéria Paschoal, traçou um panorama das várias possiblidades das indústrias 
de alimentos e suplementos desenvolverem seus produtos a partir da grande oferta de ingredientes 
brasileiros, oriundos da biodiversidade, que são ricos em fitoquímicos e compostos bioativos e, 
também, o importante papel das PANC – Plantas Alimentícias Não Convencionais neste processo. 
Falou, ainda, dos impactos que a utilização de ingredientes importados, e mesmo de longas distâncias 
dentro do Brasil causam ao meio ambiente e a sustentabilidade social e econômica.

O representante do IABS, Sr. Luís Tadeu Assad, explicou a importância das ações que promovam 
a sustentabilidade na cadeia produtiva e que as velhas práticas industriais que impactam no meio 
ambiente sejam substituídas por práticas que venham de encontro ao que a sociedade demanda, no 
campo da sustentabilidade ambiental.

Bate-papo sobre Alimentação Escolar Orgânica
Tema: Conexões biodiversas para enriquecer o cardápio da alimentação escolar

Por que é importante oferecer biodiversidade no cardápio escolar?

A Nutricionista Dra. Natália Marques – Coordenadora dos Cursos de Pós-graduação em Nutrição 
Clínica Funcional e Fitoterapia Funcional pela UNICSUL em parceria com a VP Centro de Nutrição 
Funcional – fez a fala durante o bate-papo sob a perspectiva da sociobiodiversidade.  

Quais os desafios e oportunidades da produção biodiversa ao prato na alimentação escolar?

Ana Flávia Badue e um representante do CODAE – Coordenadoria de Alimentação Escolar – da 
Prefeitura de São Paulo debateram o tema, considerando a experiência da Lei dos Orgânicos na 
Alimentação escolar da cidade de São Paulo.

Experiências de intercâmbios de culinária biodiversa: São Paulo (Flávia Zanatta), Campinas 
(Lucianne Marques), Jundiaí (Guilherme Reis, Vitória do Xingu (Daniele Damasceno).

O encerramento foi em grande estilo com uma receita inédita, a Torta de farinha de babaçu com 
PANC, juntamente com a confraternização lúdica com Susana Prizendt, do MUDA-SP. 
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Cobertura do XV Congresso Internacional de Nutrição Funcional

Feira de Exposições de produtos e serviços para nutrição funcional

Paralelamente às palestras científicas, é tradição no Congresso a área de exposição, um 
espaço que conta com empresas parceiras da VP. Muitas dessas empresas cresceram junto com a VP 
e têm no Congresso um ponto alto para lançamentos de seus produtos e serviços, apresentando-os aos 
nutricionistas. 

Praça de Expositores inova a cada edição

A cada edição do congresso verificamos a evolução e as transformações das empresas parceiras da 
VP. Os lançamentos vão de encontro ao que preconiza a Nutrição funcional e a sociobiodiversidade

Participaram como expositores da 15ª edição do Congresso as seguintes marcas:

Carrefour, Mãe Terra, Vitafor, Copra, Associação Brasileira dos Produtores de Abacate - Abacates 
do Brasil -, Sanavita, Mundo Verde, Korin, Desinchá, Acaí Amazonas, Athletica Nutrition, Essential, 
Galena, Hart’s Natural, Nutrify, Ottoboni, Pacco, Precision Labs, Puravida, Purifarma, Naiak, Vital 
Âtman, AdptoGen Science, IBNF, a Formula, Amo Abacate, Alimentaryun,Eu Amo o que faço, 
Athletica Nutrition, B.eat, FQM Farma, BioSys, Dietbox, BR Spices, Equaliv, Tempere e Flora Miura, 
Formulariun, Jaleco Chic, Keiff Keffir, Konjac, Liv Up, Natural Quality, +Mum, Max Titatium, Menina 
Viva, Moove Nutrition, Mundo Verde, Naturalle Ice UP, New Millen, Nut Me, Nature Real Nutrition, 
Testfy, Divertimente, Body Metrix, Farcoo,RTK Indústria, CraftBox, Suavetex, InfiitPharma, Orá, A 
Tal da Castanha, Integral.

Carrinhos de degustação para o Coffee Break

Além dos expositores que participaram com estandes, outras marcas estiveram fazendo degustação 
de seus produtos nos horários de coffee break, numa ação sensorial com os congressistas.

Estiveram nesta ação várias marcas:

Açaí da Fábrica, Café Jurerê, Chocolife, Danone, Essência do Vale, Flormel, Gobeche, Jaguacy, 
Galena, Kiro, Kombucha, Life Mix, Mãe Terra, Mais do Cacau, Monama, To Fit, Urbano, SOWL, 
KOW, Veggie.
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Apoios Institucionais

A 15ª edição do Congresso Internacional de Nutrição Funcional contou com o apoio 
institucional das seguintes instituições:

São Paulo Convention & Visitors Bureau, Universidade Anhembi Morumbi, CRN-Conselho 
Regional de Nutricionistas da 6ª Região. ABERC – Associação Brasileira das Empresas de Refeições 
Coletivas, GENALAC - Grupo de Estudos em Nutrição Enteral e Lactário, ABRASEL-SP Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes, Well be Gastronomia Funcional, Aregala Internacional, 
Cozinheiros sem Fronteiras, Slow Food Brasil, Central do Cerrado, Central da Caatinga, Instituto 
Auá, Vem do Xingu, CAE – Conselho de Alimentação Escolar do Município de São Paulo, Tupyguá. 
Rei dos Pampas Sapori dell’ Italia, Flor Cerejeira, CSA Brasil, Floresta em Pé, Intellikit, ImPlantação 
Paisagismo, APAN- Associação Paulista de Nutrição, ABRACHOR- Academia Brasileira dos 
Compradores para Hospitalidade e Restaurantes, Confraria Trocas Saudáveis, SINDINUTI-SP – 
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo, MUDA-SP, GRSA/COMPASS, Bonafont

A XVI edição do Congresso Internacional de Nutrição Funcional está prevista para ocorrer em 
setembro de 2020, em São Paulo.


