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Por: José Maria Filho - Jornalista

C
Congresso Internacional de Nutrição 

Funcional de 2015 reuniu 3.300 pessoas 
em São Paulo

Evolução e consolidação da nutrição funcional no Brasil

Solenidade de abertura trouxe mensagens para fortalecer a categoria

Congressistas no auditório do Centro de Convenções Frei Caneca/SP durante abertura do evento

Dra. Valéria Paschoal e Dra. Andréia Naves durante a 
abertura do Congresso 

Com o tema “Evidências que inspiram ações e transforma vidas”, a 11ª edição do Congresso Internacional 
de Nutrição Funcional reuniu, no Centro de Exposições Frei Caneca em São Paulo, 1.800 congressistas. 
Somados aos visitantes da feira de exposição, foram 3.300 pessoas circulantes e mais de 60 empresas 
participantes. 

De acordo com as diretoras da VP Consultoria Nutricional, Andréia Naves e Valéria Paschoal, a 
evolução da ciência tem permitido à VP promover melhorias cada vez mais significativas na saúde das 
pessoas, refletindo em mudanças na vida dos pacientes e daqueles que os cercam. Para elas, os conceitos 
da nutrição funcional estão sendo difundidos por meio de profissionais capacitados, propagando cada vez 
mais a importância da nutrição individualizada, com caráter preventivo na busca pela vitalidade positiva. 
“Atualmente, nossa principal luta é resgatar a relação saudável com a alimentação, em que o alimento natural, 
livre de contaminantes, é o ponto central de qualquer conduta nutricional. Além disso, lutamos também 
para permitir que os conceitos de alimentação saudável individualizada cheguem a todas as camadas da 
sociedade, desmistificando a máxima de que nutrição funcional é para ricos. Sempre há mudanças básicas 
a serem feitas que podem gerar importantes benefícios à saúde – a educação nutricional deve ser um dos 
pilares para a difusão dos conceitos da nutrição funcional”, menciona Valéria.

Além das diretoras da VP Consultoria Nutricional, 
participaram da abertura do Congresso a Dra. Rosana Pereira 
dos Anjos, conselheira do CRN-3, e o Dr. Ernane Silveira 
Rosas, presidente do Sindicato dos Nutricionistas do Estado 
de São Paulo e da FEBRAN- Federação Interestadual dos 
Nutricionistas dos Estados de Alagoas, Bahia, Mato Grosso 
do Sul, Pará, Pernambuco e São Paulo. 

Em sua fala, a Dra. Valéria Paschoal destacou a importância 
dos nutricionistas voltarem seu olhar e atenção para a comida 
e o prato, priorizando sempre os alimentos com energia vital, 
oriundos da agroecologia, valorizando a agricultura familiar, 
orgânica e biodinâmica, sistemas que propiciem qualidade 
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de vida e sustentabilidade. Já a Dra. Andréia Naves destacou o avanço da 
VP Consultoria Nutricional nestes últimos anos nos mercados nacional e 
internacional e prestou homenagem aos colaboradores e professores da VP 
que estão na empresa desde os primeiros anos, completando, em 2015, 16 
anos de mercado.

A Dra. Rosana Pereira dos Anjos destacou alguns conflitos mundiais que transformaram o mundo em 
2015 e a importância da união dos nutricionistas para o fortalecimento da categoria em prol da saúde da 
população. Já o Dr. Ernane Silveira Rosas citou a importância dos nutricionistas buscarem cada vez mais 
a formação e participação política, para que possam interferir em decisões de interesse público, e também 
abordou a importância do fortalecimento da campanha nacional contra o uso abusivo de agrotóxicos, por 
uma agricultura mais limpa e sustentável.

Em destaque, no púlpito, a conselheira do CRN-3, Dra. Rosana Pereira dos Anjos, e o Presidente do SINESP e da FEBRAN, Dr. 
Ernane Silveira Rosas

Nutrição clínica funcional

Nutrição esportiva funcional

O Congresso de Nutrição Clínica Funcional, entre tantos temas de muita importância, apresentou diversas 
discussões embasadas em resultados de pesquisas científicas. Foi abordada, por exemplo, a importância 
de se considerar os polimorfismos genéticos e os conceitos da nutrigenômica para o planejamento do 
tratamento nutricional, reforçando o conceito da individualidade bioquímica. 

Outro tema de destaque no Congresso foi apresentado na mesa redonda pela Dra. Valéria Paschoal 
e pela chef Lidiane Barbosa, sobre os benefícios das PANCs (plantas alimentícias não convencionais) 
e suas aplicações práticas, destacando as especificidades nutricionais de cada uma e a forma de cocção, 
demonstrando a importância de priorizar o consumo de alimentos regionais e resgatar alimentos que foram 
perdidos pela industrialização acelerada nos últimos anos. Várias espécies de PANCs foram apresentadas, 
com destaque para a taioba e outras como as folhas da azedinha (ricas em vitaminas, fibras e flavonoides), 
beldroega e bertalha, que podem ser consumidas cruas ou cozidas. 

O Congresso de Nutrição Esportiva Funcional apresentou as atualizações científicas voltadas para o 
atendimento dos atletas. “Em ano pré-Olimpíadas, é extremamente importante que os nutricionistas tenham 
todo o embasamento necessário para contribuir com a performance máxima dos atletas”, destacou a Dra. 
Andréia Naves. 

Outros temas relevantes foram abordados, como a orientação nutricional de indivíduos praticantes 
de atividade física, que também buscam melhor rendimento, mas sem caráter competitivo profissional. 
Foram discutidos os benefícios da nutrição para atletas olímpicos e paralímpicos, jogadores de futebol, 
remadores e bodybuilders, com considerações também sobre tipos de treinamento, HIIT e efeitos do jejum. 
Ressaltou-se, também, que muitos atletas ainda apresentam hábitos alimentares inadequados, que podem 
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Congresso Internacional de Nutrição Funcional de 2015 reuniu 3.300 pessoas em São Paulo 

comprometer de forma significativa seu rendimento. 
O destaque ficou por conta da apresentação da mesa redonda do 

CESEC – Centro de Emancipação Social e Esportivo de Cegos –, onde 
foi apresentada a metodologia de treino para atletas paralímpicos com 
deficiência visual e sua inclusão social.

Espaço Terra - novos paradigmas de produção e consumo

Panorama do Espaço Terra e as nutricionistas Rosana Pereira dos Anjos e Valéria Paschoal no Espaço do CSA Brasil - 
Comunidade que Sustenta a Agricultura 

Luis Fernando Buck, da FMO, Dra. Valéria Paschoal, o presidente da FMO Miguel Bonfim e o grupo de alimentação natural da 
FMO, composto de culinaristas, nutricionistas e engenheira de alimentos

Modelos de PANCs e alimentos orgânicos no Espaço Terra 

O Espaço Terra mostrou a eficácia da transformação da agricultura convencional para o modelo de 
agroecologia para o desenvolvimento social e cultural, onde o foco da saúde do produtor e do consumidor 
se traduz em qualidade de vida e sustentabilidade. 
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A chef Lidiane Barbosa e Renato Caleffi, chef do Le Manjue Organique, durante oficinas gastronômicas no Espaço Terra

Representantes de organizações da sociedade civil em 
debate sobre a regulamentação da Lei dos alimentos 

orgânicos na cidade de São Paulo 

 Entre os profissionais presentes estiveram Renato Caleffi, Conceição 
Trucon, Lidiane Barbosa e a equipe de culinaristas e nutricionistas da 
Fundação Mokiti Okada, entre outros nomes renomados.

A urgência da adoção de alimentação escolar orgânica no país 

Uma roda de debate promoveu discussões sobre os impactos 
da regulamentação da lei da alimentação escolar orgânica na 
cidade de São Paulo e sobre a urgência de se adotar políticas 
públicas para a implantação de alimentação escolar orgânica, 
contextualizando o tema em nível nacional. 

Participaram do debate membros de importantes entidades 
da sociedade civil que trabalharam para a aprovação da lei na 
cidade de São Paulo, como Ana Flávia Borges, do Instituto 
Kairós; Susana Prizendt, coordenadora do MUDA; Hermann 
Pohlmann e Cláudia Vivacqua, do CSA Brasil; Conceição 
Trucon e Chef Leila D.; as nutricionistas Raquel Pimentel e 
Valéria Paschoal, coordenadora do CSA Brasil e diretora da 
VP Consultoria Nutricional, respectivamente; José Maria, 
Conselheiro do CAE; e Luís Henrique do DAE – Departamento 
de Alimentação Escolar da Prefeitura de São Paulo, entre outros.

Um dos assuntos da pauta foi a regulamentação da lei da alimentação escolar orgânica na Prefeitura de 
São Paulo e os desafios para sua implementação, como prazos adequados para transição e implantação, 
assistência técnica aos produtores, entre outros. A fase de consulta pública para a regulamentação da lei 
encerrou em outubro de 2015, e a Prefeitura tem prazo até março de 2016 para publicar esta regulamentação 
e iniciar a implementação da lei. Além dos temas específicos da lei em São Paulo, foram debatidos os 
caminhos para tornar realidade os alimentos orgânicos em nível nacional na alimentação escolar. Várias 
possibilidades foram discutidas, entre elas a importância da difusão por meio de palestras de conscientização 
de profissionais e gestores públicos, projetos de lei exequíveis sobre a questão, incentivos fiscais para os 
municípios que adotarem a merenda orgânica, oficinas culinárias, entre outras questões para viabilizar a 
adoção de alimentos orgânicos nas escolas públicas do país.
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Congresso Internacional de Nutrição Funcional de 2015 reuniu 3.300 pessoas em São Paulo 

Saiba mais:
www.csabrasil.org
www.muda.org.br
www.institutokairos.org.br
www.mst.org.br/www.fmo.org.br

Praça de Expositores reuniu inovações em produtos, serviços, alimentos funcionais 
e orgânicos 

IBNF - Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional: fortalecimento da entidade

Coquetel de confraternização e momentos de descontração ao som da dupla 
Henrique & Conrado

Reunião de expositores na Sala VIP do Congresso

 Nutricionistas membros do IBNF

Dupla Henrique & Conrado animou a festa da VP. 

Durante brunch oferecido pela VP, as mais de 60 
empresas reunidas na feira de exposição do Congresso 
apresentaram novidades para os nutricionistas e falaram de 
suas expectativas e sucesso da participação no Congresso 
e sobre o planejamento para 2016.

Desde 2009 o IBNF – Instituto Brasileiro de Nutrição 
Funcional – marca presença no Congresso Internacional 
de Nutrição Funcional. Jeanete Bentubo, Secretária do 
Instituto, destaca o sucesso do evento: “Este ano nossa 
participação está sendo maravilhosa, há muita procura. 
Uma de nossas lâminas está fazendo muito sucesso, a de 
microbiota intestinal, desenhada por um professor da VP. 
Aqui nós buscamos novas associações e renovações para 
fortalecer o IBNF. Este ano está sendo melhor do que nos 
anos anteriores, eu estou muito contente. Agradeço aos 
organizadores pela oportunidade”.

Durante o Congresso, realizou-se a já tradicional festa de confraternização com a participação de 
congressistas, visitantes e expositores. Neste ano, a animação ficou por conta da Dupla Henrique & Conrado. 

Créditos das imagens: Fotojornalista Ricardo Bakker
Contato: www.ricardobakker.com.br

Equipe VP durante a festa


