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Escolhendo os ingredientes...

Este material de sistematização de experiências em grupo 
dos Centros de Referência em Obesidade (CRO) foi produzido 
pelas suas equipes no período de novembro de 2015 a novem-
bro de 2016, em parceria com professores do Instituto de Nutri-
ção (INU) da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). 
Inicialmente, o objetivo era produzir um manual de atividades e 
dinâmicas formulado a partir da experiência do serviço, de forma 
a compartilhá-los com profissionais da rede dos diferentes níveis 
de atenção, considerando os resultados positivos obtidos a partir 
da abordagem com grupos. 

A intenção era de apresentar um material diferenciado e útil 
aos profissionais da rede, e não apenas mais um manual entre tantos 
outros existentes, o que levou a exaustivas discussões nos espaços de 
reuniões de equipe. O apoio do INU, da UERJ, foi fundamental 
nesse processo na medida em que auxiliou no resgate da própria 
trajetória desse serviço, nos desafios encontrados, nas memórias dos 
grupos realizados e nos registros de atividades em atas. Essa retros-
pectiva foi essencial para a reorganização das ideias e a explicitação 
das singularidades de cada unidade CRO. Apesar dos objetivos em 
comum, as equipes têm suas especificidades tanto no processo de 
trabalho quanto na própria dinâmica do território de cobertura. 
Acumulou-se, ao longo do tempo, um volume de experiências e 
vivências que levou a um amadurecimento dos profissionais no 
modo de agir e pensar no trabalho com grupos. 
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Nesse contexto, o conceito de manual, conforme inicialmente 
imaginado, não mais caberia dentro dessa perspectiva. Optou-se por 
utilizar a metodologia de sistematização de experiências de Oscar 
Jara Holliday (2006), definindo como eixo de sistematização as 
atividades em grupo com sujeitos obesos grau III, apresentando 
os avanços e desafios do serviço no manejo com esse público. Ao 
longo dos quase seis anos de funcionamento, acumulou-se uma 
quantidade significativa e rica de vivências, em que foi possível 
desenvolver um saber-fazer que pode e deve ser compartilhado.

Num momento em que vem sendo discutida a linha de cui-
dado em obesidade nos municípios, acredita-se que esse material 
poderia ampliar estratégias e ações dessa questão nas diversas ins-
tâncias do cuidado, e, em especial, na Atenção Primária à Saúde 
(APS). Isso se daria tendo em vista que se propõe a discutir as 
experiências e as vivências com as atividades em grupo e delas 
extrair aprendizagens críticas. Esse é um grande desafio, pois se 
trata de processos dinâmicos, que estiveram ao longo do tempo sob 
mudanças e movimentos e que integram um conjunto de fatores 
objetivos e subjetivos. Trata-se também de um reordenamento e, 
por consequência, reconstrução da memória do serviço (Holliday, 
2006). A riqueza dessa produção seria, portanto, algo para além da 
técnica ou de um passo a passo, inclusive porque as experiências 
são únicas e irreplicáveis. No entanto, a oportunidade de fazê-las 
circular abre um caminho de reflexão e diálogo com profissionais 
que se interessam pela problemática da obesidade. 

Sendo assim, este material parte do contexto macropolítico 
brasileiro sobre as questões da obesidade, em relação aos dados 
epidemiológicos, políticas públicas, publicações e documentos 
orientadores do seu cuidado. Segue-se a apresentação dos CROs 
e de conceitos-chave para esse serviço, no que concerne ao seu 
entendimento de atividades com grupos. Encerra-se com a descri-
ção de atividades e temas específicos que renderam frutos bastante 
interessantes para os participantes e profissionais.


