14 de

maio

quinta-feira
Mariana Paniz

13h-13h30

A ciência da felicidade

13h30-14h

Ações inovadoras da Nutrição Funcional

Valéria Paschoal

14h-14h30

Nutrição 4.0: até onde podemos ir?

Evanildo Barros

14h30-14h40

INTERVALO

14h40-15h10

Crononutrição na saúde & doenças metabólicas

Neiva Souza

15h10-15h40

Nutrição & Sistema Imune: mitos e paradigmas

Paulo Mendes

15h40-16h10

Distúrbios do sono e marcadores bioquímicos:
como identi car e tratar

16h10-16h40

Je erson Bitencourt

INTERVALO

16h40-17h10

Como utilizar a educação nutricional na
seletividade alimentar

Carina Scapineli

17h10-17h40

O uso de ferramentas para mudanças no
comportamento alimentar

Gabriela Pimentel

17h40-18h10

Compartilhando prática clínica no tratamento
da alergia alimentar

Denise Carreiro

18h10-18h20

INTERVALO

18h20-18h50

Como se diferenciar em um mercado altamente
competitivo

Eduardo Augusto

18h50-19h20

Responsabilidade pro ssional frente aos novos
desa os da nutrição

Lidiamara Dornelle

19h20-19h50

Comer com os olhos: como os sistemas sensoriais
contribuem para a epidemia da obesidade

Fabricio Assini

19h50-20h20

Nutrição da mente e espírito: o que vem além do
corpo físico

Juliana Geraix

15 de

maio

sexta-feira

13h-13h30

Manejo nutricional na infertilidade: atualizações

13h30-14h

Exames laboratoriais pertinentes da infertilidade à
gestação

Gabriel de Carvalho

14h-14h30

Fertilidade: uma visão de medicina integrativa

Alexandre Martins Jr

14h30-14h40

Bettina Moritz

INTERVALO

14h40-15h10

Programação metabólica: cuidados necessários para
prevenção de doenças até a melhora do
desenvolvimento e performance cognitiva do bebê

Fernanda Serpa

15h10-15h40

Como realizar a orientação alimentar no autismo

Ticiane Aragão

15h40-16h10

Como realizar a orientação alimentar na
obesidade infantil

16h10-16h40

INTERVALO

16h40-17h10

Nutrição e suplementação na recuperação
muscular: do praticante ao atleta de alto

17h10-17h40

Foco em hipertro a: TPC, uso de SARMS e
toterápicos como o nutricionista deve atuar

17h40-18h10
18h10-18h20

18h20-18h50
18h50-19h20
19h20-19h50

Nathércia Percegoni

Potencializando a destoxi cação em usuários
de esteroides

Marcio Souza
Rodrigo Loschi
Ana Beatriz
Baptistella

INTERVALO
Modulação de genes: alimentos ou suplementos?
Compostos bioativos: da genômica à culinária
Genômica nutricional para obesidade: existe uma
dieta ideal para os diferentes polimor smos
associados?

Tatiane Fuji
Daniela Seixas

Gabriela Fagundes

16 de

maio

sábado

13h-13h30

Metabolômica e genômica nutricional no esporte:
o que podemos esperar para o futuro

13h30-14h

Os limites do corpo no excesso de treinamento

14h-14h30

Efeitos do treinamento no per l e relação de
testosterona e cortisol

14h30-14h40

INTERVALO

14h40-15h10

Da dieta cetogênica ao gladiador: o que temos de
evidências cientí cas

15h10-15h40

Exercício físico, nutrição e BDNF: aliados na prevenção
e tratamento de doenças de fator cognitivo

15h40-16h10

Nutrição esportiva na prática clínica: como
aliar a ciência à prática

16h10-16h40

Luiz Lannes
Bernardo Neme Ide
André Olímpio

Guilherme Rosa
Maiara Lima
Braian Cordeiro

INTERVALO
Últimas atualizações sobre disbiose e sua
conexão na prática clínica

Murilo Pereira

16h40-17h10
17h10-17h40

SIBO e Sistema imunológico: o que devemos
saber

Vânia Matoso

17h40-18h10

Envelhecimento, rugas e melasma: o que a
microbiota cutânea pode fazer por você

Eliane Tagliari

18h10-18h20

INTERVALO

18h20-18h50

E cácia e segurança de suplementos nutricionais
para o tratamento de doenças neuropsiquiátricas

Luana Manosso

18h50-19h20

O que intoxica e como destoxi car o SNC

Henrique Freire

19h20-19h50

A interface entre alergias, liberação de histamina e
in ammaging

Natália Marques

