
Revista Brasileira de

Brazilian Journal of Functional Nutrition

NUTRIÇÃO
FUNCIONAL

ano 18. edição 75
www.vponline.com.br

ISSN 2176-4522

Periodização nutricional 
do atleta de endurance

Uso de ervas e especiarias  
potencializando a energia mitocondrial

XIV Congresso Internacional de Nutrição Funcional 
foi palco dos biomas brasileiros e sua biodiversidade cultural, alimentar e social 

RECEITA
Salada de castanha de baru, 
lentilhas germinadas, sorgo e 
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Por: José Maria Filho – Jornalista

A

XIV Congresso Internacional de Nutrição Funcional 
foi palco dos biomas brasileiros e sua biodiversidade 

cultural, alimentar e social 

Ainda desconhecidos da maioria da população, principalmente a urbana, os biomas brasileiros – 
como a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, os Pampas, a Amazônia e o Pantanal – possuem uma rica 
biodiversidade, única no mundo, com muitas espécies animais e vegetais, algumas ainda não catalogadas 
pela ciência. Além da fauna e flora, os biomas brasileiros são ricos do ponto de vista da biodiversidade 
alimentar, cada povo com suas tradições e culturas alimentares e agricultura singular, que devem ser 
preservados. 

Durante três dias, o público que frequentou o XIV Congresso Internacional de Nutrição Funcional, 
que reuniu mais de 3.500 congressistas e aproximadamente 5 mil pessoas entre expositores e visitantes, 
teve oportunidade de conhecer mais sobre esses biomas. A riqueza alimentar dos biomas brasileiros 
deu a tônica do Congresso, das palestras de nutrição clínica funcional à arena de culinária funcional, 
que apresentou experiências culinárias com ingredientes de cada bioma, nas mãos de cozinheiros e 
nutricionistas que conseguiram traduzir um pouco da tradição alimentar de cada região do Brasil.

Nutrição e agroecologia

A nutrição funcional é a nutrição que leva em conta todos os fatores ambientais, emocionais e sociais, 
trabalhando no sentido de modificar os gatilhos que são responsáveis pela expressão de inúmeras doenças.

 No Congresso foram apresentados diversos trabalhos sobre alimentos isentos de contaminantes e 
xenobióticos, centrados na agroecologia, conferindo um caráter mais amplo à nutrição funcional. As 
discussões também objetivaram a busca de caminhos e soluções que abram possibilidades de os alimentos 
orgânicos, biodinâmicos ou da agricultura natural serem ofertados também para as pessoas menos 
favorecidas do ponto de vista financeiro, do contrário esses alimentos ficam restritos a uma camada da 
população com condições financeiras mais favoráveis. 

O Espaço dos Biomas Brasileiros proporcionou aos congressistas e visitantes um 
retrato da cultura dessas regiões e suas peculiaridades alimentares e culturais 

Congressistas visitam o Espaço dos Biomas Brasileiros no XIV 
Congresso Internacional de Nutrição Funcional

A nutricionista Dra. Valéria Paschoal apresentou 
aos congressistas as especificidades de cada bioma 
e o alimento regional. Ao mesmo tempo, a palestra 
da pesquisadora Francisca Souza, do INPA, trouxe 
um pouco da composição dos alimentos ricos do 
bioma Amazônia, tão distante do Sudeste, por 
exemplo, mas importantíssimo para todo o Brasil, 
principalmente do ponto de vista ambiental.

Os congressistas tiveram uma verdadeira 
aula sobre os biomas: representantes das regiões 
estiveram presentes com seus produtos ecossociais 
e frutos regionais, arte, e até uma quebradeira de 
coco participou encantando a todos com a música 
folclórica da sua região. 
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Panorama global do desperdício de alimentos

Alimentos regionais no Espaço Biomas Brasileiros no XIV Congresso Internacional de Nutrição Funcional

As PANC – Plantas Alimentícias não Convencionais – foram amplamente 
demonstradas pelo pesquisador da Embrapa Hortaliças

O pesquisador da Embrapa Hortaliças Dr. Nuno Madeira, em aula sobre PANC
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Por: José Maria Filho – Jornalista

Além dos alimentos dos biomas, como as frutas, vegetais e raízes, as PANC – Plantas 
Alimentícias Não Convencionais – foram muito bem demonstradas pelo pesquisador da Embrapa 

Hortaliças, o agrônomo Nuno Madeira, que traçou um panorama das várias plantas de diferentes biomas, 
como podemos reconhecê-las e colhê-las de forma selvagem, mas também como podemos cultivá-las, 
além de mostrar quais PANC podem ser cultivadas e os compostos bioativos de cada PANC. 

Comércio justo e segurança alimentar: do preço ao apreço, de consumidor a 
coagricultor

Dra. Valéria Paschoal e Heloísa de Freitas Valle, criadora da 
biomassa de banana verde, que contribuiu para o trabalho e geração 

de renda no Vale do Ribeira e em outras regiões produtoras de 
banana

Dra Valéria Paschoal com a nutricionista Lívia Esperança, do 
CODAE – Coordenadoria de Alimentação Escolar – do Município 

de São Paulo

Participaram do debate sobre comércio justo: a nutricionista Dra. Valéria Paschoal, representando a VP 
Centro de Nutrição Funcional; pelo CSA Brasil, Wagner Santos; da Central do Cerrado, Luis Carrazza; 
pela Korin Agricultura Natural, o Dr. Luiz Carlos Demattê Filho; o Armazém do Campo foi representado 
pelo Sr. Ademar Suptitz; representando o Slow Food Brasil, Antonio Augusto Mendes; Luiz Santos, 
representante do SEBRAE Nacional; o agrônomo Rogério Dias, de Brasília; e, pelo Projeto Bahia Produtiva, 
o Sr. Guilherme Martins e Souza.

Estiveram presentes diversas autoridades, entre eles a Presidente da APAN - Associação Paulista de 
Nutrição - Dra. Denise Cusiolli; o Presidente do Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo, Dr. 
Ernane Silveira Rosas; a fundadora da Rede de Cultura Alimentar Tradicional Amazônica em Belém/PA, 
Tainá Marajoara; e o Articulador do ISA – Instituto Socioambiental da Campanha Tá na Hora da Roça, 
Frederico Viegas.

Foram pontos discutidos nesse debate:

• Como dar acesso a alimento saudável com preço justo a 208 milhões de pessoas?

• O que posso produzir no espaço que tenho?

• Os profissionais de nutrição precisam conhecer quem produz. Sem conhecer a realidade do produtor 
é possível ser solidário? 

• Sem mercado assegurado, o produtor corre o risco de perder a produção.

• Nesse contexto, as políticas públicas são fundamentais. A continuidade do Programa Governamental de 
Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar não podem sofrer descontinuidade, 
pois isso comprometerá toda uma cadeia produtiva da terra à mesa. 
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Um panorama das principais experiências bem sucedidas mostrou que é 
possível transformar um sistema agrícola que compromete a saúde e o meio 

ambiente em um sistema limpo e justo: a agroecologia 

Durante quase 4 horas, os participantes da rodada de comércio justo mostraram pesquisas e experiências 
diversas sobre o tema. A Dra. Valéria Paschoal apresentou um panorama da saúde e aspectos nutricionais 
dos alimentos dos biomas. Também mostrou como os nutricionistas podem orientar o uso de alimentos 
da biodiversidade do Brasil e ter acesso a esses alimentos direto do produtor e da cooperativa: “Para 
isso acontecer, precisamos conhecer nossa biodiversidade”. Ela citou exemplos de alimentos dos biomas 
brasileiros e suas riquezas nutricionais, como buriti, babaçu, pimenta-rosa, pequi, macaúba, bacuri, jambolão, 
erva-mate, buriti, entre outros. Também defendeu o fim do uso de agrotóxicos no Brasil: “Somos campeões 
de uso desses compostos desde 2008. A agricultura orgânica é solo vivo, e solo saudável é organismo vivo.” 

Dr. Luiz Demattê, diretor técnico da Korin, no debate sobre 
comércio justo

O médico veterinário Dr. Luiz Demattê, diretor 
técnico da Korin, destacou a importância do trabalho 
de Mokiti Okada, filósofo japonês fundador do 
conceito de agricultura natural, que estudou várias 
áreas do conhecimento humano, com destaque para 
a agricultura natural, a alimentação saudável e a 
apreciação do belo através das artes como formas 
de aperfeiçoamento do ser humano.

A Korin é a primeira empresa que caracteriza 
a região do produto: o café orgânico é produzido 
em Minas Gerais e na região da Alta Mogiana, em 
São Paulo; o mel orgânico promove a preservação 
do meio ambiente no Vale do Iguaçu; o feijão 
orgânico é produzido no Paraná com a Biorgânica; a 
alimentação do gado é livre de ureia, e toda a criação 
animal é livre de antibióticos.

Wagner Santos, gestor da CSA Brasil, no debate sobre o comércio 
justo

O gestor da CSA Brasil – Comunidade que 
Sustenta a Agricultura – Wagner Santos apresentou a 
experiência que está mudando a realidade de muitos 
agricultores de alimentos orgânicos e biodinâmicos 
e também dos coagricultores, que se associam 
aos CSAs para que o produtor tenha condições 
sustentáveis de realizar uma produção justa, limpa, 
livre de agrotóxicos e de maneira permanente, sem 
rupturas, daí a sustentabilidade do sistema. Além 
disso, os coagricultores têm a oportunidade de 
conhecer mais sobre os sistema de agroecologia, 
que privilegia uma agricultura que preserva o meio 
ambiente. “As CSAs criam pontes entre as pessoas 
que querem comida de verdade, por meio de uma 
relação direta baseada em apreço,” acrescentou 
Wagner. 

Antonio Augusto, do Slow Food Brasil, destacou a importância da comida afetiva: “Lembro da minha 
mãe, que cantava enquanto cozinhava”. Destacou, ainda, o papel do butiá (fruta PANC), chamando atenção 
para a preservação dos butiazeiros (“Consumir o butiá é a melhor forma de preservá-los”) e as possibilidades 
de aplicação da fruta, que pode ser utilizada no preparo de sorvetes, sucos, em polpa, na preparação de 
licores, extraído o óleo. O butiá pode ser utilizado tanto em receitas doces como salgadas, e a alimentação 
escolar é um segmento perfeito para ele ser incorporado.
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Panorama global do desperdício de alimentos

De acordo com Antonio Augusto, a tributação é um gargalo para a popularização dos alimentos 
saudáveis. Ele cita a Rede Agroecológica Ecovida, do Paraná, que agrega 4.500 famílias na região 
sul do país que produzem sem agrotóxicos, num sistema de agroecologia. 

Luiz Carrazza, da Central do Cerrado, mostrou o modelo das Cooperativas de Agricultores Familiares 
do Cerrado. São comunidades tradicionais que conhecem bem os produtos da biodiversidade local, como 
o pequi, o jatobá e o baru. Ele classifica como preço justo quando todo mundo é pago na cadeia produtiva. 

O comércio é justo quando o comprador é protagonista, tem transparência e relação de longo prazo. 
Já o produtor deve ter gestão democrática, sem trabalho infantil e/ou escravo, condições dignas para o 
trabalhador e registro ambiental e sanitário. “As comunidades têm seu território e suas vidas ameaçadas 
pelo agronegócio. Não dá para competir com os convencionais e sua lógica”, diz Carrazza.

Oficinas culinárias apresentaram receitas com diversos alimentos dos biomas 
brasileiros, e o tempero foi uma pitada de arte

Congresso Internacional de Nutrição Esportiva Funcional

Nas oficinas culinárias foram trabalhados 
os aspectos nutricionais dos alimentos, além da 
preparação de acordo com a biodiversidade, com um 
toque de arte, acompanhada de poesia, de música. 
“As pessoas não se nutrem só de alimentos, precisam 
guardar boas memórias por meio da arte. Se você 
tem uma boa relação com a arte – e a culinária é 
uma arte –, ao preparar o alimento com energia, 
você guarda boas lembranças que são importantes 
para nosso equilíbrio físico, mental e emocional”, 
diz Valéria Paschoal.

Durantes três dias, nutricionistas e cozinheiros 
participaram das oficinas. Com ineditismo, a missão 
foi apresentar criações culinárias com elementos 
dos biomas brasileiros, e o resultado foi fantástico. Arena de Culinária Funcional 

Participaram da Arena Culinária os seguintes profissionais: a chef Leila D e Dra. Gilbert Hubscher, 
Giselle França e Ana Paula Boquadi, Adriano Cavalcanti e Timóteo Domingos, Débora Medeiros e Thiago 
Medeiros, Camila Avelar e Vera Lúcia Martins, Natália Marques e Tainá Marajoara, Lenita Salgado, Joana 
Mura, Flávio Lermano, Conceição Trucom e Vânia Mattoso, os profissionais do Grupo de Alimentação 
Natural da FMO (Fundação Mokiti Okada) e Fernanda Serpa, Ana Flávia Badue e Flávia Zanatta, sendo 
que a última dupla apresentou o tema “PANC & Alimentação Escolar”. 

A nutricionista e educadora física Dra. Andréia Naves – presidente 
do Congresso Internacional de Nutrição Esportiva Funcional

Presidido pela nutricionista e educadora física Dra. 
Andréia Naves, no Congresso de Nutrição Esportiva 
Funcional foram contemplados temas que deram 
grande relevância para ampliar os conhecimentos da 
prática do nutricionista esportivo funcional. Durante 
três dias, as discussões giraram em torno dos aspectos 
da saúde muscular, correlacionando os efeitos dos 
processos hipertróficos e atróficos na performance, 
na saúde, na doença e no envelhecimento.

Em sua palestra intitulada “Desordens tireoidianas 
em atletas: causas, consequências e suporte 
nutricional,” Andreia Naves destacou: “Muitos 
atletas podem desenvolver problemas tireoidianos 
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Por: José Maria Filho – Jornalista

devido à sobrecarga de intensidade e ao volume de treino. Essa é uma reposta do treinamento 
que muitas vezes é erroneamente diagnosticada por profissionais que acreditam que a medicação 

seria a melhor alternativa para o tratamento. Meu objetivo com a aula foi mostrar as causas dessa alteração 
da tireoide que acontece com o treinamento e como podemos prevenir e até tratar essas alterações por 
meio da nutrição”.

Grande novidade científica no campo da performance, os efeitos placebo dos suplementos na nutrição 
esportiva e na medicina foram apresentados pelo palestrante internacional Bryan Saunders, doutor 
em ciências do esporte pela Nottingham Trent University (UK), que trouxe um novo olhar sobre a 
suplementação.

Outros temas relevantes foram apresentados, como: álcool e performance esportiva; dieta flexível e 
emagrecimento; o melhor repositor hidroeletrolítico na hidratação; uso de ervas e especiarias na resposta 
adaptativa do esporte; entre outros temas que trouxeram atualizações científicas bastante importantes aos 
nutricionistas esportivos.

Receberam troféus das mãos da Dra. Valéria 
Paschoal as seguintes personalidades:

A fundadora do Movimento Interestadual das 
Quebradeiras de Coco Babaçu do Maranhão, Dona 
Dijié, recebeu o prêmio (em memória). 

Descendentes de escravos, até dez anos atrás 
essas mulheres não tinham terra, e sua fonte de 
renda vinha da colheita do fruto, do qual tiravam a 
amêndoa para produzir o óleo de babaçu. Criaram 
uma cooperativa e conseguiram forçar o governo 
estadual a promover uma reforma agrária na região 
do médio Mearim, a 400 km de São Luís (MA). 
Desenvolveram todo o processo produtivo atual do 
óleo de babaçu.

Congresso prestou homenagem a grandes personalidades da nutrição, da agronomia 
e da agroecologia

Dona Dijié foi representada na premiação por Ildete Sousa, 
colaboradora da Central do Cerrado, e João Palmeira, articulador 

da Rede Bico Agroecológico/TO.

A arquiteta Ana Flávia Badue atua como 
gestora de projetos do Instituto Kairós desde 2005. 
É educadora ambiental em consumo responsável e 
em segurança alimentar e nutricional. É articuladora 
de políticas públicas de agroecologia, agricultura 
familiar e segurança alimentar e nutricional, 
economia solidária e comércio justo e solidário. 

Foi organizadora do II HortPANC 2018 em São 
Paulo. Integra a Comissão de Produção Orgânica 
(CPORG) do Estado de SP e a Frente Parlamentar 
de apoio à agroecologia de SP. Participou da 
elaboração da Lei Municipal no 16140/2015 e 
preside a comissão gestora da implementação da Lei 
de orgânicos na alimentação escolar de São Paulo. Ana Flávia Badue e Dra Valéria Paschoal
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O agrônomo Dr. Nuno Madeira e a Dra. Valéria Paschoal

Nuno Madeira é pesquisador da 

Também recebeu o prêmio Maria Luisa Silva, 
historiadora e uma das responsáveis por levar o 
PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar 
– para a África, América Latina, Ásia e os Estados 
Unidos. Pensou a modalidade de compra do PNAE 
para a agricultura familiar (home grown school 
meals), modelo adotado pela ONU/ FAO. Participou 
em reuniões com gestores de cooperativas, de 
associações de produtores rurais e com trabalhadores 
rurais do Cabo Verde, na África.

Dra Valéria Paschoal e Maria Luisa Silva

Embrapa Hortaliças e, desde 2002, atua 
principalmente nas linhas de pesquisa de cultivo 
de hortaliças em sistema de plantio direto em 
hortaliças (hortaliças não-convencionais). Além 
de ter tido a experiência de representar o Brasil 
e a Embrapa em missões de cooperação técnica 
no Haiti e na África, é grande incentivador do 
trabalho da nutrição com PANC

A Dra Albaneide Peixinho, especialista em 
saúde coletiva e mestre em educação e saúde pela 
Universidade Federal de São Paulo também recebeu 
o prêmio. Entre 2003 e 2015, foi coordenadora-geral 
do Programa de Alimentação Escolar do FNDE/
MEC. Ainda nessa área, atua como membro do 
comitê diretivo dos projetos internacionais com a 
FAO e do Programa Mundial de Alimentos (PMA/
ONU). Pesquisadora e grande fomentadora do 
histórico dos programas de alimentação escolar no 
Brasil, Caribe, América do Sul e África. Atualmente 
é vice-presidente do CFN – Conselho Federal de 
Nutricionistas.

Dra. Valéria Paschoal entrega o prêmio para a nutricionista Dra. 
Albaneide Maria Lima Peixinho
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Feira de Exposições de produtos e serviços para nutrição funcional reuniu 
mais de 80 empresas 

Congressistas na Feira de Exposições

Muito aguardada pelos congressistas, a feira 
de exposições reuniu mais de 80 empresas que 
puderam apresentar seus produtos e serviços 
para os segmentos de nutrição clínica funcional, 
nutrição esportiva funcional e culinária funcional. 
Esse espaço conta com empresas parceiras da VP 
Centro de Nutrição Funcional: muitas cresceram 
junto com a VP e têm no Congresso um ponto alto 
para lançamentos de seus produtos e serviços e 
apresentação aos profissionais nutricionistas. 

Além dos estandes, nessa edição a novidade 
foram os carrinhos de empresas não expositoras que 
realizaram degustação de seus produtos durante os 
horários de coffee break. 

Carrinhos de degustação durante o coffee break aos congressistas

O XV Congresso Internacional de Nutrição Funcional acontecerá em São Paulo, no Centro de Convenções 
Frei Caneca, de 12 a 14 de setembro de 2019. 

Mais informações no site: www.vponline.com.br
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