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Por José Maria Filho – Jornalista 

10º Congresso Internacional de Nutrição 
Funcional é sucesso consolidado de público e 

negócios 

Secretaria de inscrições na entrada do evento e congressistas no auditório principal durante o X Congresso Internacional de Nutrição Funcional

Realizado há 10 anos pela VP Consultoria 
Nutricional, o Congresso Internacional de 
Nutrição Funcional teve sua edição de 2014 em 
São Paulo entre os dias 11 e 13 de setembro com 
tema central “Garanta potência, energia vital e 
plenitude à sua vida”. O evento foi sucesso de 
público, de conteúdo científico e inovação com a 
feira de exposição de produtos e serviços para o 
mercado de nutrição funcional.

Na conferência de abertura, o pesquisador 
Marcelo Csermak palestrou sobre um tema 
inovador: “A meditação no controle da compulsão 
alimentar”. Durante três dias, os congressistas 
receberam conteúdos científicos de alto nível, 
apresentados por pesquisadores brasileiros, norte-
americanos e franceses.

Dra. Valéria Paschoal apontou alguns 
caminhos para se atingir a energia plena

“O estresse físico e psicológico tem um forte 
impacto na saúde, já que pode afetar diretamente 
a função imunológica: níveis elevados de estresse 
aumentam a produção de hormônios estressores, 

que podem desencadear diversos sintomas 
clínicos, além de promover um desequilíbrio 
nutricional (já que os nutrientes serão desviados 
de suas funções fisiológicas para controlar e 
neutralizar a produção de radicais livres). Por 
exemplo, um desequilíbrio ácido-básico endógeno, 
com alteração na capacidade respiratória de 
eliminar íons H+ causada pelo estresse, medo 
ou raiva pode levar a um estado transitório de 
acidose que, em longo prazo, pode alterar nossas 
capacidades cognitivas. Nesse sentido, o controle 
das emoções e do estresse e a consciência de tal 
fato representam um importante fator na prevenção 
de doenças crônicas”, completa Valéria.

De acordo com a Dra. Valéria Paschoal, nos 
últimos anos o Congresso vem enfatizando a 
relação entre mente, corpo e espírito: “Essa 
relação é posicionada no centro da teia de 
interconexões metabólicas, que se apresenta 
como uma ferramenta para a análise clínica das 
multivariáveis que envolvem o estado nutricional 
e fisiológico do paciente, bem como os fatores de 
risco a que ele está exposto, considerando todos os 
sistemas do organismo humano, os antecedentes, 
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gatilhos e mediadores que afetam esses sistemas”.
Para a nutricionista e educadora física Dra. 

Andréia Naves, diretora da VP Consultoria 
Nutricional, a ciência da Nutrição Clínica 
Funcional não deixa de evoluir. “Cada vez mais 
nos deparamos com estudos que demonstram 
a importância da microbiota intestinal, da 
integração corpo e mente, da função mitocondrial 
na produção de energia, entre outros. Neste ano 
fizemos discussões importantes no âmbito da 
microbiota intestinal e sua relação com doenças 
crônicas; modulações funcionais importantes 
na estética e na gestação; nutrição funcional 
e gastronomia funcional no vegetarianismo; 
doenças neurológicas e o papel da nutrição; e 
a apresentação crítica do novo Guia Alimentar 
da População Brasileira, com a Dra. Valéria 
Paschoal”, completa Andréia.

Congresso Internacional de Nutrição 
Esportiva Funcional mostrou os avanços 
da performance e estética associadas a 
um treinamento e nutrição adequados

No campo da Nutrição Esportiva, Andréia 
Naves destacou o espaço que essa ciência 
vem conquistando e a abertura de um grande 
campo de atuação nos dias atuais. Cada vez 
mais há uma preocupação com a performance 
e a estética associadas a um treinamento e 
nutrição adequados. “Por esse motivo, neste ano 
dedicamos três dias do congresso para temas 
de Nutrição Esportiva Funcional. Fizemos 
discussões acerca de suplementos nutricionais, 
atletas e esportistas vegetarianos, esportes de luta, 
condutas nutricionais para hipertrofia muscular, 
metabolismo microbiano, suplementação 
nutricional e gastronomia funcional no esporte”.

Congresso de Fitoterapia trouxe temas 
inovadores

Importantes e inovadores temas foram 
discutidos no Congresso de Fitoterapia: novidades 
no tratamento do Alzheimer, pela palestrante Dra. 
Neiva Souza; prescrição nutricional segura de 
fitoterápicos, pelo Dr. Sérgio Panizza, presidente 
da COMBRAFITO; aplicação de fitoterápicos em 

desequilíbrios orgânicos: hipocloridria e compulsão 
alimentar, com as nutricionistas Cinthia Perine e 
Natália Marques, respectivamente. Ainda, uma 
mesa redonda com Ieda Garcia e Marta Cunha 
debateu a Farmácia Viva, entre outros temas da 
fitoterapia.

Encontro estudantil aproximou o congresso 
da academia 

Conduzido pela Dra. Valéria Paschoal, o 
encontro reuniu mais de 300 estudantes de 
Nutrição e teve como um dos principais objetivos 
divulgar os princípios da Nutrição Funcional, 
permitindo que eles possam ter um novo olhar 
sobre os aspectos nutricionais e sua relação com 
o organismo, a redução do risco de doenças e a 
promoção da vitalidade positiva e energia vital. 

1º Workshop de Nutrição Funcional trouxe 
ao Congresso pesquisadores do Institute 
for Functional Medicine (IFM), dos EUA

Da esquerda para a direita: Elizabeth Boham (IFM), Valéria Paschoal, 
Michael Stone (IFM), Andréia Naves e Deanna Minich (IFM)

Outro ponto alto do Congresso foi a realização, 
pela primeira vez no Brasil, do Workshop de 
Nutrição Funcional, com a participação de 
pesquisadores do IFM. O evento, cuja programação 
teve abordagens abrangentes e inovadoras 
que serão extremamente importantes como 
ferramentas de avaliação nutricional, foi voltado 
exclusivamente para médicos e nutricionistas que 
concluíram a pós-graduação na área de Nutrição
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De acordo com a Dra. Andréia Naves, a parceria 
com o IFM, que vem sendo construída há anos, 
agora possibilitou essa consolidação. Em 2013, 
a CEO do IFM, Dra. Laurie Hofmann, esteve 
presente no Congresso da VP e, na época, destacou 
o importante trabalho que a VP realiza no campo 
da Nutrição Funcional e que o Brasil representa 
a nutrição funcional no mundo. O Workshop, de 
acordo com Andréia Naves, fortalece a parceria e 
integração internacional da VP e dos pesquisadores 
do IFM.

O curso teve duração de quase 20 horas que 
foram totalmente voltadas para a discussão de 
casos clínicos, interpretação de dados e condutas 
nutricionais mais adequadas. Participaram do 
workshop os seguintes professores: Deanna 
Minich, Michael Stone, Elizabeth Boham, Kristi 
Hughes do IFM-EUA, Andréia Naves e Gabriel 
de Carvalho do Brasil.

C a d a  v e z  m a i s  e m p r e s a s  f o c a m  o 
desenvolvimento de seus produtos e serviços para 
o segmento de Nutrição Funcional, seja para a área 
clínica, esportiva, fitoterápica ou para gastronomia 
funcional. Nesta edição, os expositores tiveram 
ampla oportunidade de promover seus lançamentos, 
realizar degustações e sorteios e confraternizar 
com cerca de 2 mil congressistas e um público 
de 3 mil pessoas circulantes. Algumas empresas 
convidaram celebridades, como os atores globais 
Carlos Casagrande e Cássio Reis.

Em encontro realizado no dia 12 na Sala VIP 
do Congresso, Valéria Paschoal, Andréia Naves e a 
gerente comercial da VP Adriana Naves reuniram-
se com os expositores, que falaram sobre o sucesso 
do Congresso, o nível dos congressistas e o que 
isso impacta ano a ano para seus negócios. 

Pesquisadores do IFM e professores brasileiros durante o Workshop

Mais de 60 expositores presentes no 
Congresso falaram do sucesso do evento 
durante coquetel oferecido pela VP

Panorama da praça de expositores no Congresso

Funcional pela Universidade Cruzeiro do Sul.

Encontro dos dirigentes da VP com expositores na sala VIP do Congresso 
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Apresentação de ervas e hortaliças orgânicas com a nutricionista Dra. Valéria Paschoal, Suzana Prizendt do MUDA e participantes

Thais Kogashi, Tereza Casulli, Fernando Buck e Sueli Inamine Kisine

O Departamento de Responsabilidade Social 
da VP, o MUDA – Movimento Urbano de 
Agroecologia, o CSA Brasil (Comunidade que 
Sustenta a Agricultura), a Fundação Mokiti 
Okada, o Instituto Kairós e o MST - Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - se uniram e 
formaram o Espaço da Terra, que apresentou, entre 
outras ações, oficinas culinárias com alimentação 
de base ecológica e solidária.

Espaço da Terra promoveu a sinergia do rural com o urbano 

A nutricionista Dra. Valéria Paschoal na oficina de plantio de hortaliças no Espaço da Terra
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O Espaço da Terra contou com materiais de 
formação e produtos de organizações que atuam 
pela causa, unidas dentro do MUDA oferecendo 
uma conversa fraterna sobre o que cada uma delas 
realiza e propõe. As entidades estiveram presentes 
de um modo colaborativo e integrado. A proposta 
do espaço foi envolver os visitantes do Congresso 
com os processos de cultivo que geram nossos 
alimentos, sensibilizando para as relações entre 
eles e a natureza, de modo a promover harmonia 
entre os meios. Foram apresentados ao público 
elementos naturais, como sementes e frutos que 
revelam a biodiversidade alimentar, além de 
plantas e instalações interativas.

Além disso, complementando as ações, foram 
ministradas oficinas de plantio e de ikebana, entre 
outras, cujos resultados foram mostrados durante 
os intervalos da programação do congresso. Foram 
sorteadas cestas de produtos orgânicos entre as 
pessoas que participaram das atividades.

Roda de bate-papo debateu o sistema 
orgânico e agroecológico na alimentação 
escolar brasileira e os malefícios do 
agrotóxico na agricultura para a saúde 
humana e do meio ambiente

Além da rica programação, um dos pontos alto do 
Espaço da Terra foi a roda de conversa envolvendo 
os nutricionistas do DAE – Departamento de 
Alimentação Escolar – da Prefeitura de São 
Paulo, a nutricionista Denise Carreiro, Izilda 
Rossi – vice-presidente do SINESP (Sindicato dos 
Nutricionistas do Estado de São Paulo) –, a Dra. 
Valéria Paschoal, Susana Prizendt, Ana Borges – 
do Instituto Kairós –, a chef e apresentadora Bela 
Gil – do programa Bela Cozinha, do GNT –, entre 
outros profissionais.

Em pauta, a realidade da alimentação escolar 
no Brasil. Foram destacadas as novas diretrizes 

Roda de bate-papo promove discussões sobre a qualidade dos 
alimentos ofertados aos escolares

A Mesa da Biodiversidade, a nutricionista Dra. Valéria Paschoal e a chef e apresentadora do programa Bela Cozinha, no GNT, Bela Gil 

do Guia Alimentar para a População Brasileira. A 
Dra. Valéria Paschoal ressaltou a importância de 
resgatar o alimento mais natural possível, com a 
ênfase em frutas, verduras e legumes orgânicos, 
livres de agroquímicos; ampliar e diversificar os 
alimentos ofertados aos escolares; considerar os 
alimentos regionais, do cerrado, da caatinga, do 
Nordeste, enfim, da biodiversidade que o Brasil 
proporciona; e seguir o discurso correto: “o 
investimento em alimentação saudável e educação 
é promover saúde preventiva”. 

Já Susana Prizendt, coordenadora do MUDA, 
destacou a Campanha Contra os Agrotóxicos e 
Transgênicos como um fator de pressão gerador 
de consciência coletiva para mudanças no 
comportamento de agentes públicos e privados em 
relação à importância dos alimentos orgânicos e 
da agroecologia para a saúde humana e do meio 
ambiente.

Saiba mais: 
www.vponline.com.br
www.csabrasil.org
www.muda.org.br
www.institutokairos.org.br
www.mst.org.br

Fotos: Ricardo Bakker


