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Acertando os temperos:  
o histórico das atividades em grupo

Apesar da atual configuração, muitas mudanças ocorreram 
ao longo da existência desse serviço e, nisso, incluem-se as ativi-
dades em grupo desenvolvidas. Desde sua inauguração, o CRO já 
apresentava em sua estrutura a perspectiva de trabalho com grupos. 
Inicialmente, optou-se por montar dois grupos fechados,1 com dez 
participantes cada, de frequência quinzenal, com coordenação de 
um profissional fixo responsável pelo grupo, enquanto os outros 
lhe dariam suporte. Nesse momento, foi feita a opção por temáticas 
também fechadas, propostas pelos próprios profissionais. Como 
parte do planejamento, usava-se um quadro onde constavam os 
temas, os objetivos, tempo de duração, os coordenadores do grupo, 
as estratégias e os recursos utilizados. Ao longo dos encontros, 
houve nítida diminuição da frequência dos participantes. 

Em pouco tempo, foi necessária a substituição do profissional 
coordenador do grupo. Essa necessidade, somada à diminuição da 
frequência e consequente baixa adesão dos participantes, levou a 
que novas discussões em reuniões de equipe se fizessem presentes e 
que a primeira mudança fosse proposta: descentralização na coor-

1 A designação “grupos fechados” se refere ao fato de o grupo ser composto por um 
conjunto de pessoas que iniciam e terminam juntas, com prazo definido, não aceitando 
a entrada novos membros. 
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denação dos grupos mediante rodízio dos profissionais e a junção 
dos dois grupos existentes.

Vale destacar que, nesse período, os registros eram feitos 
no prontuário de cada participante. Não havia registro detalhado 
dos grupos realizados em livro próprio, destacando sua dinâmica 
e evolução. Também não se utilizava nenhum recurso de avalia-
ção de cada encontro. Preocupações estas que foram construídas à 
medida que problemáticas e novas necessidades eram percebidas 
pela equipe. De modo geral, apesar de necessário, é difícil manter 
os processos de avaliação sistemática das atividades desenvolvidas 
em serviços de saúde. O principal motivo é o das altas deman-
das quanto aos atendimentos propriamente ditos. Contudo, essa 
questão sempre foi algo priorizado pela equipe, estando frequente-
mente em pauta das reuniões. Vale ressaltar que algumas mudanças 
também foram propiciadas pela própria saída e entrada de novos 
profissionais, o que trouxe novos olhares e propostas de trabalho. 

Seguiu-se durante algum tempo com grupos e temas fecha-
dos, porém, com maior registro, sistematização dos encontros e pro-
cesso avaliativo. Ainda assim, não parecia o suficiente para garantir 
a adesão dos usuários ao serviço. Isso impactava negativamente os 
profissionais, suscitando sentimentos de fragilidade, frustração. 
No entanto, insistiam nessa abordagem, inclusive instituindo que 
a porta de entrada do serviço seria feita por meio de um grupo 
de acolhimento. A escolha estava em favorecer uma sensibilização 
desde o início do acompanhamento com espaços de atividades em 
grupo. A aposta nessa abordagem era grande, porém, só o tempo, 
a experiência e as reflexões sobre o impacto desses espaços nesses 
usuários é que formaram um perfil de atuação mais refinado. 

Cada vez mais ficava nítida a necessidade de aumentar a voz 
e poder de decisão dos participantes nesse planejamento das ativi-
dades. Passou-se a atuar, portanto, sobre as demandas que traziam 
para os encontros. Apesar desse salto qualitativo em relação ao 
aumento de protagonismo dos participantes, insistia-se em manter 
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os grupos fechados, bem como o número de encontros regulares, 
de forma que, passados os dez encontros – número definido pela 
equipe –, as pessoas seriam convidadas a participar de um “grupo 
de manutenção da perda de peso”. O principal motivo para manter 
um grupo fechado era o interesse de também avaliar o impacto na 
perda de peso de usuários que frequentassem os grupos em com-
paração àqueles atendidos unicamente em consultas individuais. 
Esse interesse era reflexo do fato de se tratar de um serviço jovem e 
completamente inovador no município. Por consequência, a equipe 
estava em processo de exploração desse campo, visto a reduzida 
literatura sobre trabalhos com sujeitos obesos grau III que não 
estivesse vinculada especificamente à cirurgia bariátrica. 

A própria prática sinalizou, ao longo do tempo, os caminhos 
a serem trilhados. À medida que os problemas apareciam, eles eram 
problematizados e repensados, afinal, “em time que está ganhando 
ninguém mexe”, mas, quando não está, é necessário buscar outros 
caminhos. 

Esse primeiro ano de funcionamento foi atravessado por 
impasses, experimentações, afinamento e refinamento da equipe 
em relação aos grupos. Os estudos sobre grupos aumentavam e dife-
rentes questionamentos se colocavam: que tipos de grupos o CRO 
promove? Quais os objetivos? Como nomeá-los? Qual a orientação 
teórica os embasa? Muitas perguntas, muitas discordâncias, algumas 
decisões. A necessidade de sistematização persistia na equipe tam-
bém por orientação técnica do INAD, que sempre relembrava da 
importância da coleta de dados e seu uso para justificar os avanços 
ou não do serviço, bem como a sua manutenção, em termos de 
investimentos financeiros, frente à secretaria de saúde. 

Com isso em mente, as unidades da Penha e Madureira 
foram inauguradas, e mudanças estruturais impactaram o serviço 
positiva e negativamente. Num momento em que contava com duas 
equipes que cobriam 40h semanais, a unidade de Acari foi cindida, 
e profissionais foram deslocados para as outras unidades, enquanto 



28 Sistematização de experiências de trabalho com grupos

outros foram contratados de forma a compor o restante das equipes. 
Foi necessário um novo processo de adaptação dos profissionais, 
o refinamento quanto aos objetivos do serviço e a inclusão desses 
novos olhares. Foi nesse contexto em que se fortaleceu a ideia de 
realizar grupos de acolhimento de novos sujeitos e surgiu a proposta 
de um grupo de educação em saúde na fase inicial de tratamento 
na unidade da Penha e que foi incorporada pelas outras unidades 
pouco tempo depois. 

A porta de entrada, também chamada de “Grupo de Acolhi-
mento”, tem o enfermeiro como principal referência para a orga-
nização e condução do grupo. Recebendo retaguarda de outros 
profissionais quanto à avaliação antropométrica, abertura de pron-
tuário e eventuais contrarreferências daqueles que estivessem fora 
dos critérios de inclusão no serviço. Como apontado anteriormente, 
o principal objetivo desse grupo é levantar as expectativas dos sujei-
tos, conversar sobre o serviço, seu funcionamento, esclarecer dúvi-
das sobre o tratamento oferecido e os possíveis encaminhamentos 
para cirurgia bariátrica que se façam necessários. Os “Grupos de 
Conhecimento em Saúde” foi um recurso utilizado para abordar 
questões amplas e bastante prevalentes nas consultas individuais 
com todos os profissionais. Dessa forma, conjugavam-se duas pre-
ocupações: a de otimizar o trabalho quanto ao tempo e ao alcance 
de um número maior de usuários e, principalmente, consolidar e 
fortalecer um vínculo de grupo entre os participantes a partir de 
um espaço dialógico. 

De fato, foi possível perceber que a adesão ao tratamento e 
às atividades em grupo mudou. Eles tiveram tempo, ao longo dos 
encontros, para estruturar vínculos e construir parcerias. Alguns 
puderam organizar inclusive estratégias solidárias de apoio entre 
eles mesmos, tanto em termos de caronas e companhias para irem 
às unidades, quanto apoio pelas redes sociais. A partir daí, notou-
-se que aqueles que entraram no serviço por grupos participavam 
mais ativamente das atividades coletivas propostas em comparação 
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àqueles que entraram diretamente por consultas individuais. Outras 
características também se evidenciaram. Percebia-se que o número 
de participantes diminuía próximo ao fim do mês devido à questão 
financeira. A adesão também era maior naqueles que tinham meno-
res prejuízos na mobilidade e naqueles que moravam mais próximos 
das unidades. Todos esses fatores mostram o quanto é importante 
que a abordagem da obesidade ocorra o mais próximo da residência 
desses sujeitos, promovendo principalmente acesso a eles.

Vale ressaltar que esse momento foi fundamental para que 
as equipes também se fortalecessem nessa aposta, visto as inúme-
ras vezes em que sentimento de impotência acometia as equipes 
quando as expectativas de retorno nesses investimentos feitos não 
eram atendidas; tanto que atividades extramuros na praça, no super-
mercado, no Parque de Madureira, passeios para o Bosque da Barra 
ou para o Santuário da Penha puderam ser propostas e foram bem 
acolhidas. Nesse período, as unidades experimentaram recursos e 
ferramentas diferentes. Compartilharam-se experiências exitosas 
entre si, cada uma com a sua realidade de espaço físico, parcerias 
e disponibilidade de profissionais. 

Destaca-se que nem todas as atividades foram reproduzidas 
em todas as unidades, e aquelas que se desenrolavam em mais de 
uma unidade, ainda assim mantinham diferenças quanto à condu-
ção e recursos possíveis, adaptando-se, ou não, a cada realidade. As 
próprias oficinas culinárias foram desafiadoras na sua implemen-
tação. Apesar das linhas de cuidado preverem o desenvolvimento 
dessas atividades, a estrutura física dos serviços nem sempre são 
favoráveis. Inicialmente, não existiam equipamentos e materiais 
necessários para o seu desenvolvimento. Para tanto, contou-se com 
a boa vontade dos participantes, doações e parceria com outros seto-
res. É nesse sentido que não existe “receita de bolo”, mas aprende-se 
na prática. 

Na unidade de Acari, a organização se deu a partir do somatório 
profissionais-usuários que dividiam não apenas as responsabilidades 
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sobre os ingredientes das receitas, mas também se organizavam sobre os 
utensílios e eletrodomésticos a serem usados e buscava parcerias com a 
lanchonete próxima, como, por exemplo, para o uso de forno. Na uni-
dade da Penha, pôde-se contar com o empréstimo de um forno elétrico, 
enquanto a unidade de Madureira, que não contava com condições de 
estrutura física para implementá-la, contou com o espaço e curso no 
Serviço Social do Comércio (SESC), que era muito próximo à unidade.

Experimentou-se o trabalho com grupos abertos2 e fechados 
em número de participantes e encontros. Não se pode atestar efici-
ência maior de um sobre o outro, e sim avaliá-los pelos seus objeti-
vos. Os grupos iniciais são fechados nos dois aspectos, bem como 
os grupos terapêuticos conduzidos pelos profissionais de psicologia. 
Enquanto outros são abertos e extensos à comunidade, outros são 
feitos em parceria com profissionais das Clínicas da Família.

À medida que cada usuário concluía sua participação nos 
cinco encontros acordados como “Grupo do Conhecimento em 
Saúde”, eles eram agendados para as entrevistas individuais, nas 
quais são feitas avaliações por categoria profissional e, posterior-
mente, é construído um projeto terapêutico singular (PTS), que 
pode incluir ou não atividades coletivas. Os profissionais de psico-
logia coordenam grupos terapêuticos, enquanto os profissionais de 
educação física realizam, com o apoio dos enfermeiros, o “Grupo 
Corpo em Movimento”, voltado para o estímulo à atividade física, 
mas não se esgotando nela. A atividade física é usada também como 
objeto disparador de outras discussões relacionadas à qualidade 
de vida, sociabilidade, à realização de atividades de vida diária e 
autocuidado, buscando, assim, uma integralidade do sujeito, consi-
derando suas potencialidades (Rodrigues et al., 2015). Assim, mais 
do que uma mudança de estilo de vida, pensa-se na construção de 
estratégias de enfrentamento possíveis (Rodriguez, 2016).

2 Os “grupos abertos” se caracterizam por não estabelecerem prazo para o término, 
permitindo também a entrada de novos participantes. 
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Durante bastante tempo, foi orientação técnica do serviço 
um cuidado excessivo em promover atividades descoladas da ques-
tão da comida e que enfatizassem outros aspectos da vida e rotina 
desses sujeitos. Preocupação fundamental por entender que, ao 
longo da vida, de fato, a comida e a relação estabelecida com ela 
era, muitas vezes, a de centralidade e dependência. Parecia razoável 
pensar, planejar e intervir nessa realidade propiciando a emergência 
de outras formas de existência, de sentir prazer, de se relacionar. 
Definitivamente, as intenções eram muito boas e pertinentes. No 
entanto, pecava-se num aspecto: o excesso. Sendo uma hipótese 
e orientação de trabalho que durou bastante tempo e que ren-
deu frutos, ela se baseava em percepções dos profissionais sobre o 
conjunto dos sujeitos atendidos e desconsiderou, durante algum 
tempo, os pedidos e a necessidade de muitos deles: o falar e esgotar 
a problemática comida. Se construir outras formas de relação eram 
necessárias, falar sobre a comida também era. 

Foi nesse contexto que o “Grupo Saúde em Foco” foi cons-
truído e se estabeleceu, discutindo questões diversas com os usuários 
do serviço e, por vezes, familiares, acompanhantes, moradores do 
território adstrito. Abriu-se mão daquele grupo fechado, coorde-
nado na forma de rodízio de profissionais, para dar lugar a um 
grupo aberto em número e tipo de participantes, já que é disponi-
bilizado à clínica da família. Tempo depois, apostou-se nos espaços 
das “Oficinas Culinárias”, quando se percebeu a importância de 
enfrentar o problema da comida junto a eles. 

De certo modo, havia certo temor nas equipes em estimular e 
reforçar a centralidade na comida, porém era mais grave reproduzir 
o processo de negação que eles próprios vivem quanto a isso. Era 
importante colocar essa questão em roda com menos pudor. Afinal, 
nenhum deles estaria ali se a vivência com a comida não tivesse se 
tornado problemática. 

As oficinas também eram abertas e organizadas com os 
participantes. As receitas eram escolhidas, discutidas quanto aos 
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motivos da escolha, que adaptações poderiam ser feitas; depois, 
disponibilizadas a todos e, por fim, a divisão dos ingredientes e 
utensílios necessários. Tudo feito coletivamente. Aos profissionais 
do serviço, cabia apenas a organização das discussões, pôr em pauta 
outras possibilidades de preparo e mediar conflitos. A ludicidade do 
processo tornava os encontros leves e agradáveis. As Oficinas eram 
feitas em ciclos, de forma que, ao final, formavam um caderno de 
receitas que eles próprios personalizavam mediante uma atividade 
de artesanato.

Como se pode ver, longa foi a trajetória do serviço quanto às 
atividades em grupo, seus objetivos, suas preocupações, inclusive 
com seus temores e pudores. Muito se fez, se construiu e descons-
truiu para dar lugar ao novo, e diferentes influências teóricas deram 
suporte para essas experimentações que aqui estão sendo partilha-
das. Passando por Kurt Lewin, por Pichón Rivière, chegando a 
Paulo Freire, pode-se dizer que essa trajetória foi uma panela de 
várias colheres que mexeram, temperaram e produziram espaços 
de atenção psicossocial a esses usuários. Chegou-se a um formato 
lúdico, preocupado em ampliar as possibilidades sensoriais e de 
experimentação do próprio corpo, da saúde e da própria alimen-
tação. As atividades em grupo se tornaram espaços de escuta, de 
acolhimento, de intervenção e empoderamento. Espaços de reco-
nhecimento e  valorização dos seus saberes, desenvolvendo habilida-
des, exercendo a criatividade e tornando-os protagonistas das ações 
desenvolvidas. Os grupos realçam a autonomia, o autocuidado e a 
autoestima do indivíduo, pois confirmam para ele sua capacidade 
de atuação na sociedade. O foco, há muito tempo, deixou de ser a 
doença para se depositar no sujeito.


