
09h - 11h Chás Medicinais - Como prescrever e suas 
principais aplicações clínicasVanderli Machiori

11h - 11h30 INTERVALO

11h30 - 13h Fitoterápicos seguros para uso por gestanteLeandro Medeiros

13h - 14h ALMOÇO

14h - 16h Fitoterápicos empregados na sindrome da
desarmonia corpóreaLuisa Wolpe

16h - 16h40 INTERVALO

16h40 - 18h40 Fitoterápicos utilizados na OncologiaLuiz Moreira

01 de Maio

09h - 11h Verônica Soares Fitoterápicos utilizados no climatério
e menopausa

11h - 11h30 INTERVALO

11h30 - 13h Patrícia França Fitoterápicos com atividade hepato
protetora e detoxificante

13h - 14h ALMOÇO

14h - 16h Principais fitoterápicos para manejo da
síndrome metabólicaMaria Eugênia Fiut

16h - 16h40 INTERVALO

16h40 - 18h40 EM BREVE

02 de Maio

FITOTERAPIA

Os maiores nomes da Nutrição em um único evento!

Reunimos os melhores profissionais do mercado para levar
o máximo de conteúdo para você, no conforto de sua casa.

Confira o cronograma de FITOTERAPIA



09h - 11h Nada se cria, tudo se transforma: o eixo
intestino-músculoDenise Carvalho

11h - 11h30 INTERVALO

11h30 - 13h Hormônios e performance esportiva - como o nutricionista
pode aplicar na prática clínica essa relaçãoRodrigo Granzoti

13h - 14h ALMOÇO

14h - 16h Estratégias nutricionais no aumento da
performance do tri atletaChelsea Bresler

16h - 16h40 INTERVALO

16h40 - 18h40 Como o nutricionista pode conciliar a
periodização nutricional e de treinamentoRafael Felix

01 de Maio

09h - 11h Leandro Medeiros Fitoterápicos na atividade física que realmente
funcionam

11h - 11h30 INTERVALO

11h30 - 13h Rodrigo Manda Exames Laboratoriais - quais exames solicitar e como interpreta-los
para acompanhar a performance de praticantes de atividade física

13h - 14h ALMOÇO

14h - 16h Intestino e performance física - como a 
microbiota pode influenciar nessa relaçãoBruno Zylber

16h - 16h40 INTERVALO

16h40 - 18h40 Suplementação em mulheres - Quais particularidades o
nutricionista deve consiferar no momento da presciçãoLuiz Moreira

02 de Maio

NUTRIÇÃO ESPORTIVA

Os maiores nomes da Nutrição em um único evento!

Reunimos os melhores profissionais do mercado para levar
o máximo de conteúdo para você, no conforto de sua casa.

Confira o cronograma de Nutrição Esportiva.



09h - 11h Estratégias nutricionais em pacientes
hepatopatasThays Santana

11h - 11h30 INTERVALO

11h30 - 13h Fertilidade masculina e feminina - nutracêuticos
e fitoterápicos

Cris Tozzo

13h - 14h ALMOÇO

14h - 16h Estratégias nutricionais no controle da
inflamação crônica de baixo grauPedro Bastos

16h - 16h40 INTERVALO

16h40 - 18h40 EM BREVE

01 de Maio

09h - 11h Obesidade - Nutracêuticos e fitoterápicos que
realmente funcionamJoão Caruso

11h - 11h30 INTERVALO

11h30 - 13h Carol Mesquita Nutrigenômica aplicada à prática clínica

13h - 14h ALMOÇO

14h - 16h Suplementação e dieta para gestanesRenata Bagarolli

16h - 16h40 INTERVALO

16h40 - 18h40 Mercadores bioquímicos: Dietas e exercíciosAlexandre Aguiar

02 de Maio

SALAS CLÍNICAS

Os maiores nomes da Nutrição em um único evento!

Reunimos os melhores profissionais do mercado para levar
o máximo de conteúdo para você, no conforto de sua casa.

Confira o cronograma de Salas Clínicas.



09h - 11h Despigmentantes orais naturaisLucas Portilho

11h - 11h30 INTERVALO

11h30 - 13h Acne - vias bioquímicas e seus erspectivos tratamentos
que todo nutricionista precisa saberLuiz Moreira

13h - 14h ALMOÇO

14h - 16h Recuperação da pele pós cirurgia plásticaOlivia Fernanda

16h - 16h40 INTERVALO

16h40 - 18h40 Gestação alinhada a nutrição estéticaNatália Colombo

01 de Maio

09h - 11h Nelson Maurício Suplementos no pré e pós peeling - como a
nutricionista pode potencializar os resultados

11h - 11h30 INTERVALO

11h30 - 13h Karina Abbud Estresse e desarmonias estéticas - como
modular essa relação

13h - 14h ALMOÇO

14h - 16h Intervenções nutracêuticas para potencializar
o manejo da flacidezLuisa Wolpe

16h - 16h40 INTERVALO

16h40 - 18h40 Estética íntima - Suplementos e técnicas que potencializam
o rejuvenescimento da área íntima femininaRaquel Wolpe

02 de Maio

SALAS ESTÉTICA

Os maiores nomes da Nutrição em um único evento!

Reunimos os melhores profissionais do mercado para levar
o máximo de conteúdo para você, no conforto de sua casa.

Confira o cronograma de Sala Estética.



09h - 11h Como fidelizar pacientes e manter sua 
agenda sempre cheiaLuisa Wope

11h - 11h30 INTERVALO

11h30 - 13h Como usar as redes sociais para atrairpacientes para seu consultórioJussara Sanches

13h - 14h ALMOÇO

14h - 16h EM BREVE

16h - 16h40 INTERVALO

16h40 - 18h40 Como trabalhar seu Mindset para alcançar
seu propósitoNeto Montagnini 

01 de Maio

SALA DE GESTÃO

Os maiores nomes da Nutrição em um único evento!

Reunimos os melhores profissionais do mercado para levar
o máximo de conteúdo para você, no conforto de sua casa.

Confira o cronograma de Sala De Gestão.


