
EDITORIAL

A SBAN, nos últimos 20 anos, realizou nove congressos nacionais, todos voltados para a divul-
gação da área de Alimentação e Nutrição. Os temas, escolhidos de acordo com os problemas 
nutricionais da época – da desnutrição até os novos paradigmas – foram os seguintes:

1º Congresso, 1987 - “A Dimensão mais profunda da Desnutrição - O Grande Desafi o 
Científi co-Político”;

2º Congresso, 1990 - “Aplicação das Recomendações Nutricionais - Guias Brasileiros 
de Alimentação”;

3º Congresso, 1993 - “Alimentos e Equilíbrio Nutricional; Perspectivas para o Século XXI”;

4º Congresso, 1996 - “Nutrição e Qualidade de Vida”;

5º Congresso, 1999 - “Perspectivas Para o Próximo Século”;

6º Congresso, 2001 - “Nutrição e Alimentação; da Adequação à Excelência”;

7º Congresso, 2003 - “Alimentação e Nutrição; Avanços Tecnológicos e Desafi os Éticos”;

8º Congresso, 2005 - “Alimentação e Nutrição na Era Pós Genoma”; 

9º Congresso, 2007 - “A Ciência da Alimentação e da Nutrição: Novos Paradigmas”. 

Dando continuidade aos nossos projetos estamos trabalhando para a realização do 
10º Congresso Nacional da Sociedade de Alimentação e Nutrição, que, neste ano, será 
realizado em São Paulo/SP, no período de 01 a 04 de setembro de 2009, no Centro de 
Convenções FECOMERCIO. O tema central deste evento será: “Alimentação e Nutrição: 
dos genes à coletividade”.

Nessa atual década, ocorreram grandes avanços na área de Alimentação e Nutrição, que 
foram impulsionados, em boa parte, pela revolução genômica. Nesse sentido, grande 
enfoque tem sido dado para aspectos genômicos e genéticos associados à Alimentação 
e Nutrição. Entendemos que, para trazer soluções efetivas para os grandes problemas 
nutricionais em nosso país, que se traduzam, inclusive, em políticas públicas, é fundamental 
integrar ao campo da Alimentação e Nutrição as áreas básicas e aplicadas.

Assim, a fi losofi a desta 10º edição de nosso congresso é justamente buscar tal integração e, 
daí, o seu tema: “Alimentação e Nutrição: dos genes à coletividade”. Considerando-se sua 
complexidade, serão abordados, por renomados pesquisadores nacionais e internacionais, 
assuntos que incluem, por exemplo, desde a atuação de nutrientes no nível do DNA e sua 
repercussão para a saúde, até questões como nutrição e sustentabilidade, efeitos da desnutrição 
durante a gestação (programação metabólica), bem como políticas públicas, entre outros.

Junto às atividades do 10º Congresso, vão ser organizados espaços para discutir questões 
relacionadas a métodos: o II Seminário de Métodos na Pós-graduação em Nutrição, 
organizado pelo fórum de coordenadores de pós-graduação em Nutrição; o Workshop – 
sobre a medida da dieta e atividade física e a conversa com o especialista.
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Além disso, gostaríamos de lembrar que neste 10º Congresso, aumentamos o número de 
módulos de educação continuada. Serão os seguintes temas: Nutrição, Atividade Física 
e Esporte; Nutrição Enteral; Nutrigenômica; Micronutrientes e Estatística Aplicada à 
Nutrição.

É nosso desejo que, a partir das conferências, simpósios e módulos de educação continuada, 
os participantes tenham a oportunidade de enriquecer seus conhecimentos e ampliar sua 
visão sobre a área de Alimentação e Nutrição.
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