
 
 

 

Curso 06 
Sábado, 12/10 – 08h às 12h 

 
Título: Atualização no diagnóstico e tratamento dos transtornos 

alimentares 
 

Coordenação:  José Carlos Appolinário (RJ) & Maria Francisca Mauro (RJ) 
 
Subtemas e Docentes: 

 Diagnosticando os transtornos alimentares 
- Silvia Regina de Freitas (RJ) 

 O papel da comorbidade psiquiátrica no manejo dos transtornos 
alimentares 
- Bruno Palazzo Nazar (RJ) 

 Princípios Gerais de Avaliação e Tratamento dos Transtornos 
Alimentares 
- Maria Francisca Mauro (RJ) 

 O uso de agentes farmacológicos nos Transtornos Alimentares 
- Jose Carlos Appolinario (RJ) 

 A nutrição no abordagem terapêutica dos Transtornos 
Alimentares 
- Carla Mourilhe (RJ) 

 A intervenção psicológica nos Transtornos Alimentares: 
perspectivas atuais e futuras 
- Monica Duchesne (RJ) 

 
Área Temática: Clínica 

Nível do Curso: Básico  

Público Alvo:  Médicos e Não Médicos 

Objetivo: O objetivo deste curso é proporcionar uma atualização sobre o 

diagnóstico e tratamento dos transtornos alimentares e condições associadas. O 
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curso será constituído dos seguintes tópicos. (1) – Diagnóstico dos transtornos 
alimentares: o diagnóstico dos transtornos alimentares será abordado de acordo 
com as principais classificações atuais; o Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders 5th Edition (DSM-5) e a Classificação Internacional de Doenças – 
11 (CID-11); (2) Comorbidades nos transtornos alimentares: a presença de um 
transtorno psiquiátrico em comorbidade será discutida em relação ao impacto no 
curso e tratamento dos transtornos alimentares; (3) Princípios gerais de 
tratamento e tratamento farmacológico dos transtornos alimentares: serão 
apresentado os princípios gerais norteadores do tratamento assim como 
evidencias atuais sobre a farmacoterapia dos transtornos alimentares (4) 
Avaliação e tratamento nutricional dos transtornos alimentares: serão enfocados 
os pilares da avaliação e terapêutica nutricional dos transtornos alimentares (5) 
Avaliação psicológica e tratamento cognitivo-comportamental dos transtornos 
alimentares: será apresentada um revisão da abordagem psicológica dos 
transtornos alimentares com foco nas técnicas cognitivo-comportamentais, 
dialéticas e de atenção plena (mindfulness). Todas as apresentações terão 
apresentações de casos clínicos ilustrativos.  


