
 
GRUPOS DE SUPORTE 

 
 
 Normalmente falamos aos pacientes operados de Obesidade da 
necessidade de se fazer exercícios e de cuidar da alimentação para a obtenção de 
bons resultados com a cirurgia. Muitos pacientes sempre apresentam a desculpa 
de que não tem tempo para se exercitar, mas que estão ao menos se cuidando 
com a alimentação. Muitos não acreditam que precisarão de reuniões com os 
Grupos de Suporte para terem bons resultados. É de suma importância que os 
problemas psicoemocionais dos pacientes operados sejam discutidos nas 
reuniões dos Grupos de Suporte. 
 Após a discussão dos vários fatores que levam à Obesidade (fatores 
endógenos, metabólicos, endócrinos) os novos hábitos alimentares e os ajustes 
da vida, após as cirurgias, pode ser desafiante. No contexto da vida agitada, os 
pacientes devem aprender como se alimentar no presente de forma diferente que 
anteriormente. Ao mesmo tempo, há a pressão para realizarem exercícios, as 
dificuldades que surgem nas relações interpessoais, as mudanças na 
autoimagem, e neste ponto comer não é mais uma forma de lidar com essas 
mudanças. A obesidade é um problema crônico (5-10 anos ou mais). É muito 
complexo consertarmos os aspectos físicos e psicológicos rapidamente. As 
mudanças no estilo de vida ocorrem continuadamente, e os cuidados psicológicos 
para controlarmos essas mudanças devem ser feitos a longo prazo. 
 Sobre os Grupos de Suporte, é importante citarmos os estudos feitos por 
Salle Hildebrandth (1988) sobre os efeitos das participações dos pacientes, 
mostrando que os pacientes que participaram desses grupos por longos períodos 
perderam mais peso do que os pacientes que não participaram. 
 
 Nos Grupos de Suporte apreende-se: 
 
I - Esperança: 
 A expectativa de que o sucesso é possível aumenta em cada um o desejo 
de alcançá-lo. Ouvindo ou vendo que outros pacientes obtiveram sucesso, e 
compartilhando os mesmos desafios, fortalece-se a determinação dos pacientes. 
 
II - União: 
 Saber que vários problemas são também comuns a outros pacientes é 
importante e encorajador para estes, diminuindo sua sensação de culpa. Isso 
torna essa nova longa jornada mais fácil e tranqüila. 
 
 
 
 
III - Informação: 
 A melhor forma de preparo para uma boa recuperação é a informação e o 
conhecimento dos fatos. Cada membro do grupo pode relatar os seus 



conhecimentos e experiências sobre a cirurgia, quando necessário, para a 
informação de outros membros. 
 
 
Exercícios de treinamento. 
  
 Os métodos sobre como os participantes podem lutar contra os distúrbios 
na alimentação e os problemas psico-emocionais devem ser discutidos pelo 
supervisor(a) do grupo (psicóloga). A ajuda que um membro do grupo pode dar a 
outro é gratificante, melhorando a auto-estima deste, reforçando o desejo de se 
disciplinar. Acreditamos que, aliados, os grupos de suporte e a correta 
participação dos pacientes nestes são de fundamental importância após as 
cirurgias de obesidade. A responsabilidade começa quando os pacientes 
escolhem um novo caminho, uma mudança de vida, com todos os seus desafios. 
 Esse é um novo processo que os pacientes nunca experimentaram antes. 
Essa responsabilidade continua quando esperamos que esses pacientes 
participem dessas reuniões para que tenham mais sucesso na perda de peso. 
 A necessidade de suporte é importante pelo menos nos dois primeiros anos 
após as cirurgias, período de suma importância quando grandes modificações 
ocorrem nos pacientes. Após esse período, caso seja necessário, os pacientes 
poderão, obviamente, sempre voltar aos grupos de suporte. 
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