Curso 06
Quinta-feira, 06/10 - 14h30 às 19h00

Título: Transtornos alimentares: dos clássicos às
síndromes emergentes
Coordenação: Adriano Segal (SP)
Subtemas e Docentes:
Bloco I: Transtornos alimentares estabelecidos
▪
▪
▪

Nem sempre menos é mais: anorexia nervosa - Mireille Coêlho de
Almeida (SP)
Muito além da vaidade: bulimia nervosa - João Chaves Hiluy (CE)
Não é só por prazer: TCA: Transtorno da Compulsão Alimentar - Maria
Amália Pedrosa (ES)

Bloco II: Síndromes alimentares emergentes
▪
▪
▪

Quando a alimentação saudável faz mal: ortorexia nervosa - Christina
Almeida Santos (PR)
Preste atenção ao que come: beliscamento - Adriano Segal (SP)
Esta comida é uma droga: Existe adição a comida? - Maria Francisca
Mauro (RJ)

Área Temática: Clínica
Nível do Curso: Avançado
Público Alvo:

Médicos e não médicos

Objetivo:
Os transtornos alimentares são um grupo de doenças
psiquiátricas, com diversas manifestações, que afetam as mais diversas culturas,
orientações sexuais, idades, classes socioeconômicas, raças, origens étnicas e
tamanhos. Tais condições se associam a severo comprometimento a saúde física e
mental, além de significativo prejuízo nos âmbitos familiar, social, acadêmico e
profissional. Estima-se que mais de 70 milhões de pessoas no mundo sejam
afetadas pelos transtornos alimentares. Tais condições apresentam as mais
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elevadas taxas de letalidade dentre todas as patologias psiquiátricas, estimando
se que nos EUA, ocorre uma morte a cada 50 minutos, em decorrência desse
grupo de doenças. O presente curso tem por objetivo revisitar os Transtornos
Alimentares clássicos, como a Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa e Transtorno da
Compulsão Alimentar, bem como apresentar um panorama sobre “Síndromes
Alimentares Emergentes”, condições que podem ser entendidas como
manifestações disfuncionais do comportamento alimentar, alguns dos quais
ganharam ressonância através da ostensiva divulgação pelos meios de
comunicação tradicionais e mídias sociais, como a ortorexia, o beliscamento e a
adição por comida.

