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CONTEXTO

GRUPOS-ALVO

Os níveis globais de obesidade têm aumentado nas
últimas três décadas.

O projeto é dirigido a:

Existe muitas vezes um estigma associado à
obesidade, especialmente na cultura moderna
obcecada pela magreza, que desafia os adolescentes
a fazer amigos e, assim, beneficiar de apoio social.
A insatisfação grave com a imagem corporal, a
preocupação com o peso e a forma do corpo são os
preditores mais robustos do desenvolvimento de
transtornos alimentares.

• Docentes/formadores em nutrição/dietética e endocrinologia,
psicoterapia, comunicação médica, fisioterapia, pediatria, etc.;
• Internos de medicina em diferentes especialidades com
interesse em nutrição do utente (medicina, dietética/nutrição,
enfermagem, cinesiologia), enfermeiros e outros profissionais
de saúde envolvidos em nutrição, fisioterapia e
aconselhamento;
• Mestrandos e estudantes em anos clínicos ou estágios.

Os transtornos alimentares podem afetar indivíduos
de diferentes faixas etárias, sendo a idade média de
início durante a adolescência.

OBJETIVOS

Os objetivos do projeto C4H são:
• fornecer aos professores/formadores nas
instituições de ensino superior, competências,
conhecimentos, métodos e ferramentas para
explorar e abordar o ensino/formação da
obesidade e TAs através de uma abordagem
transdisciplinar e integrada;
• ajudar internos de medicina, estagiários e
estudantes a consolidarem os seus
conhecimentos e habilidades na abordagem de
utentes com obesidade e TAs;
• apoiar especialistas em diferentes áreas médicas
para adquirir novos conhecimentos e
competências transdisciplinares para lidar com
esses utentes.

RESULTADOS ESPERADOS
O projeto desenvolverá e tornará acessíveis:
• PR1: MANUAL – Perspetivas Culturais e Históricas
sobre Obesidade e Transtornos Alimentares;
• PR2: CONTEÚDO DO SEMINÁRIO – Abordagem
Multidisciplinar para jovens com Obesidade e
Transtornos Alimentares;
• PR3: DOSSIER DE FORMAÇÃO– Gestão eficaz de
pacientes jovens com obesidade e transtornos
alimentares.

