APERFEIÇOAMENTO EM
NUTRIÇÃO E COMPORTAMENTO
4 COISAS QUE TALVEZ VOCÊ NÃO SAIBA

SOBRE A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO EM COMPORTAMENTO
Existe um gap entre o
prescrito e o realizado pelo
seu paciente, e as estratégias
e ferramentas de mudança
de comportamento são
essenciais

Nos últimos anos centenas
de publicações foram
realizadas comprovando o
impacto das estratégias
cognitivas comportamentais
para a adesão

Para quem: nutricionistas e
estudantes que já atendem e
psicólogos e profissionais da
saúde que querem conhecer
mais sobre comportamento,
alimentação e saúde.

Você vai aprender TUDO
sobre nutrição
comportamental para aplicar
na sua consulta. Desde as
bases teóricas as
ferramentas práticas.
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OBESIDADE E COMPULSÃO

• Sessões estruturadas no
transtorno da compulsão
• Comer emocional e as ferramentas
e técnicas de abordagem
• Nutrição comportamental na
consulta do obeso.
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01
PORQUE ALIAR NUTRIÇÃO
AO COMPORTAMENTO

• Nutricionismo e Food addiction na prática
• Caso clínico sobre impulsividade
alimentar e novas abordagens
• Aconselhamento e prescrição no
atendimento e no Reganho de peso
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ESTRATÉGIAS CLÍNICAS
COMPORTAMENTAIS

Quais são os
conhecimentos,
ferramentas, habilidades
que quem realiza
ATENDIMENTO CLÍNICO
precisa desenvolver?

• Comer intuitivo – suas bases,
princípios e vivência prática
• Comer com atenção plena (não
é comer atento)
• As melhores ferramentas de
estratégias clínicas para aplicar
no comer transtornado
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A PRÁTICA DO ATENDIMENTO E
DO ACONSELHAMENTO

• Passo a Passo na consulta –
nosso modelo semi estruturado
• Auto eficácia, confiança e
responsabilização no dia a dia
• Comunicação e humanização
técnicas e ferramentas

O SER HUMANO PODE
MUDAR? BASES
TEÓRICAS

• Entrevista motivacional e
comunicação não violenta
• Terapia Cognitiva
Comportamental aplicada

AVALIAÇÃO DO
COMPORTAMENTO
ALIMENTAR

• Neuroplasticidade e a
psicologia positiva
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• Escalas, figuras, questionários para
avaliação do comportamento
• Estágio de mudança, prontidão de
mudança e avaliação de resistentes
• Diagnóstico clínico e cuidado
centrado no paciente – foco
no bem estar

BÔNUS

DIFERENCIAIS:
• Aconselhamento gerando resultados

• Casos Clínicos comentados
• Anorexia e Bulimia e o
diagnóstico diferencial
• Curso Flow: produtividade e
bem estar

• Todo o passo a passo sobre como eu faço nos meus
atendimentos
• Estratégias para perda de peso e manutenção do peso perdido.
• Aperfeiçoamento com as bases da medicina do estilo de vida

