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Objetivos
O Workshop tem como objetivos principais sensibilizar e capacitar os formandos 
para:
a) dominar os aspetos teórico-clínicos de promoção da mudança do comporta-

mento alimentar e de actividade física;
b) reconhecer co-morbilidade psiquiátrica no tratamento da obesidade;
c) estabelecer alianças terapêuticas efectivas;
d) adotar princípios da entrevista motivacional, enquanto estilo não prescritivo 

de intervenção, centrado na pessoa com obesidade;
e) Reformular para: contribuir para a articulação adequada dos profissionais 

que se dedicam ao  tratamento da obesidade (médicos, nutricionistas, psi-
cólogos, enfermeiros, fisiologistas do exercício físico), de forma a otimizar a 
consistência de objetivos e estratégias;

f) re-conceptualizar o insucesso terapêutico como momento de reavaliação 
da intervenção clínica e como marcador de disfunção na aliança terapêutica.

Metodologia de Ensino
Para além do método de exposição teórico-prática da evidência científica, o cur-
so aposta em treino efectivo, hands-on, de competências clínicas. São privilegia-
dos os seguintes instrumentos formativos: 
•  promoção de debate e partilha de experiência; 
•  discussão de casos clínicos;
•  role-play;
•  autoscopias.

Destinatários
O Workshop destina-se a profissionais de saúde envolvidos no tratamento da 
obesidade ou de patologias relacionadas, incluindo: Médicos; Enfermeiros; 
Psicólogos; Nutricionistas; Fisiologistas do Exercício Físico, e outros profissionais 
com interesse nas temáticas abordadas. 

Duração/ECTS
O Workshop desenvolve-se em 32h letivas e 24h não letivas, num total de 55h 
de aprendizagem. As horas letivas decorrem nos 12, 13, 19, 20 e 27 OUT’18, 
sextas-feiras das 17h00 às 21h00 e sábados das 09h00 às 18h00. Este Workshop 
tem avaliação de aprendizagem e é creditado em 2 unidades de crédito ECTS.

Local
Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública da FMUL - Edifício Egas Moniz

Diretores e Responsáveis  
do Workshop 
Prof. Doutor José Camolas 
Mestre Osvaldo Santos

Organização
Instituto de Saúde Ambiental
Diretor: Prof. Doutor A. Vaz Carneiro

@: isamb@medicina.ulisboa.pt
T: 217 999 422

FMUL
Prof. Doutor Fausto J. Pinto
Diretor

Prof. Doutor J. Melo Cristino 
Presidente do Conselho Científico

Prof. Doutor Joaquim Ferreira 
Presidente do Conselho Pedagógico

Secretariado
Unidade de Formação Contínua
Faculdade de Medicina da ULisboa
T: 217 985 100
@: continua@medicina.ulisboa.pt

+ Oferta Pós-graduada e Submissão ONLINE em www.medicina.ulisboa.pt/formcontinua
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PROGRAMA CIENTÍFICO

1. Intervenção nutricional
 – aspetos teórico-práticos de bioquímica metabólica e nutricional;

 – métodos de avaliação da composição corporal; 

 – métodos de avaliação de hábitos alimentares;

 – métodos de avaliação das necessidades nutricionais individuais;

 – conceitos fundamentais de intervenção nutricional para redução do peso corporal e controlo metabólico;

 – planos alimentares personalizados no tratamento da obesidade, com e sem recurso ao tratamento 
cirúrgico da obesidade.

2. Recomendação de exercício físico orientado para a 
redução e controlo do peso corporal

 – aspetos teórico-práticos da fisiologia do exercício físico, relevantes para a recomendação de atividade 
física em contexto de promoção de redução e controlo do peso corporal;

 – determinantes individuais da escolha de modalidade de atividade física diária para manutenção e/ou 
redução do peso corporal;

 – programas personalizados de atividade física no tratamento da obesidade.

3. Intervenção psicológica
 – desordens psiquiátricas mais comuns entre pessoas com obesidade (aspetos de co-morbilidade);

 – modelos de mudança comportamental em saúde e modelos de construção de hábitos;

 – princípios da tomada de decisão deliberativa associada ao comportamento alimentar e de atividade 
física;

 – a entrevista motivacional enquanto modelo de intervenção centrado na pessoa com obesidade; 

 – técnicas e estratégias para aumentar a motivação para a mudança e manutenção da mudança (construção 
de hábitos).

Corpo Docente

Prof. Doutor José Camolas
Mestre Osvaldo Santos
Prof. Doutor João Martins

Método de Avaliação

Participação nas aulas (50% da nota final)
Processo auto-reflexivo (autoscopias) (25% da nota final)
Trabalho individual (25% da nota final)
Frequência mínima na componente presencial: 80% das horas letivas
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BOLETIM DE INSCRIÇÃO
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DADOS PESSOAIS

Nome                                                                                                               Telefone

Morada                                                                                     CPostal              -               

Local de Trabalho                                                                    Categoria Profissional

Licenciatura                                                                                                       E-mail

Especialidade Médica 

Para os efeitos previstos no disposto do artº 13 do RGPD (EU) 2016/679 presto, por este meio o meu consentimento para o tratamento dos dados pessoais acima indi-
cados à FMUL, exclusivamente para os efeitos previstos no workshop “TRATAMENTO PERSONALIZADO DA OBESIDADE E DOENÇAS ASSOCIADAS” durante o tempo que 
este durar, salvo no caso de, por minha vontade ou por motivo de força maior, deixarem de estar reunidas as condições para a minha participação no mesmo. Sendo 
que os mesmos dados pessoais poderão ser conservados para fins estatísticos desde que anonimizados, pseudonomizados ou cifrados por forma a deixarem de revestir 
a natureza de dados pessoais para efeitos de lei.

INSCRIÇÃO

Limitado a 12 Participantes
Valor – 350€

Pagamento por Transferência Bancária - AIDFM 
Santander Totta - IBAN PT50 0018 0000 3666 5472 0018 0

RECIBO

Nome                                                                                                        Contribuinte

INSTRUÇõES DE PREENCHIMENTO E ENVIO

1 - Preencha os campos predefinidos diretamente no boletim de inscrição (PDF)
2 - Salve/Guarde o documento no seu Computador
3 - Anexe o documento a um novo e-mail e remeta-o, juntamente com o comprovativo de pagamento para:

continua@medicina.ulisboa.pt

+ Oferta Pós-graduada e Submissão ONLINE em www.medicina.ulisboa.pt/formcontinua
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