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Programa Científico 

Sábado, 09/out - MANHÃ, de 09h30 as 11h30 

Sábado, 09/10/2021  09h30 às 11h30 
Mesa Redonda 
Tema: Da implantação à avaliação de resultados do tratamento de internações de adictos graves  
Coordenação: Marcelo Priante Pintos (SP) 
Subtemas e Relatores: 

 Da implantação à avaliação de resultados de internação de adolescentes adictos em comunidade terapêutica 
urbana - Pedro Eugênio Ferreira (RS)  

 Implantação de uma unidade de internação para dependência química: das evidências científicas aos desafios da 
prática - Eduardo Bacelar (CE)  

 Modelos de monitoramento e avaliação para comunidades terapêuticas - Carlos Salgado (RS)  

 A neuroimagem na previsão de aderência a tratamento em pacientes adictos em comunidade terapêutica. - 
Augusto Martins Lucas Bittencourt (RS)  

 
Sábado, 09/10/2021  09h30 às 11h30 
Mesa Redonda 
Título: Do inferno ao paraíso. Condutas terapêuticas que se reinventaram ao longo da história  
Coordenador: Sergio Cutin (RS) 
Subtemas e Relatores: 
• A volta dos antidepressivos da velha guarda - Humberto Müller (RO)  
• O estabilizador e suas multifunções - Lucas Alves Pereira (BA)  
• A controversa história da eletroconvulsoterapia - Dennison C. Monteiro (PE)  
• O renascimento da psicoterapia - Rafael Thumé Mesquita (RS)  

 
Sábado, 09/10/2021  09h30 às 11h30 
Mesa Redonda 
Tema: E quando o paciente também é bariátrico: o que é importante saber?  
Coordenação: Priscila Gabrielli (BA) 
Subtemas e Relatores: 

 Compulsão alimentar, abuso de àlcool e substâncias: o que é diferente nesta população? - Luciano Billodre Luiz (RS)  

 Cirurgia bariátrica e o uso do álcool no pós-operatório visão de um especialista não pisiquitara - Myriam Moretto (RS)  

 Abordagem psicofarmacológica no paciente bariátrico, existe alguma regra? - Karin Daniele Mombach (RS)  

 Pós operatório de cirurgia bariátrica e psicopatologias - Luiza Heberle (RS)  

 
Sábado, 09/10/2021  09h30 às 11h30 
Mesa Redonda 
Tema: Nova visão na abordagem do paciente psiquiátrico  
Coordenação: Alexandre Duarte Gigante (SP) 
Subtemas e Relatores: 

 Uso da estimulação magnética transcraneana na depressão - Elisa Fasolin Mello (RS)  

 Uso da neuromodulação em idosos - Francisco Pascoal jr (RS)  

 Novas abordagens no tratamento da ansiedade - Fábio Martins Fonseca (SP)  

 Os direitos dos portadores de transtornos mentais e comportamentais - Débora Krieger (RS)  

 
Sábado, 09/10/2021  09h30 às 11h30 
Mesa Redonda 
Tema: Epidemia nas redes sociais: do aumento da insatisfação corporal aos transtornos alimentares  
Coordenação: Gustavo Xavier (RN) 
Subtemas e Relatores: 

 A dependência de smartphone e a insatisfação com a imagem corporal - Julia Khoury (MG)  

 Redes sociais e transtornos alimentares: avaliação - Ananda Teixeira (MG)  

 Tratamento psicoterápico dos comportamentos disfuncionais relacionados à insatisfação corporal na era digital - 
Jessica Ferreira (MG)  

 Transtornos alimentares em crianças e adolescentes na era digital - Kelly Pereira Robis (MG)  
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Sábado, 09/10/2021  09h30 às 11h30 
Mesa Redonda 
Tema: A complexidade do trauma emocional  
Coordenação: Gislene Valadares (MG) 
Subtemas e Relatores: 

 A psicodinâmica do trauma - Graziela Stein de Vargas (RS)  

 Traumas complexos - Adrián Arévalo Alván (Peru)  

 A neuroquímica do trauma emocional - Carolina Salgado Monares (Chile)  

 Adaptação de terapias focadas no trauma emocional em instituições públicas - Elizabeth M. Rivera Chavez (Peru)  
 
 


