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RESUMO: Atualmente, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) são responsáveis por mais da 

metade dos óbitos no Brasil. Dessa forma, se torna substancial estudar estratégias para minimizar os 

impactos causados pelas DCNTs no cenário nacional. À vista disso, na adolescência são incorporados os 

principais hábitos relacionadas as condutas de uma alimentação saudável, prática de atividade física 

regular, adoção de um estilo de vida ativo e autoimagem corporal positiva. Portanto, são imprescindíveis 

intervenções e estratégias de educação em saúde, com foco na redução da obesidade como problema 

de saúde pública. Mediante aos aspectos elencados, o objetivo do presente estudo será investigar os 

efeitos de um programa interdisciplinar na composição corporal, no consumo calórico e percepção da 

imagem corporal em adolescentes obesos. Os adolescentes (n = 40, de ambos os sexos), serão avaliados 

antes e após 12 semanas de intervenções interdisciplinares, as quais serão compostas por médicos, 

nutricionistas, profissionais de educação física, biomédicos e psicólogos. As intervenções terão caráter 

teórico-prático e ocorrerão 3 vezes por semana. A avaliação da composição corporal será realizada pelo 

método de bioimpedanciometria (InBody 570®, InBody, Coreia do Sul). Do mesmo modo, haverá a 

aplicação de registros alimentares de três dias não-consecutivos, assim como o questionário de silhuetas. 

Ao término do estudo, os dados serão tabulados e a normalidade será testada por meio do teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Caso se confirme a normalidade dos dados, será utilizada a média e desvio padrão 

para apresentação dos dados. Por outro lado, se os dados forem não-normais, será empregada a 

mediana e percentis (25 e 75), para a apresentação os resultados do presente estudo. Para verificação de 

eventuais diferenças entre os momentos: pré e pós-intervenção, será aplicado o teste t-pareado (dados 

normais) ou teste de Wilcoxon, assumindo um nível de significância de 5%. Espera-se que as atividades 

teórico-práticas impactem positivamente na saúde física e mental dos adolescentes, promovendo a 

redução do percentual de gordura corporal, redução do consumo calórico, sobretudo em relação aos 

alimentos processados e ultraprocessados, bem como na melhora da autoimagem corporal positiva. 
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