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Observa-se atualmente a crescente demanda em tratamentos cirurgicos para obesidade, da 
qual o emagrecimento se da por dieta restritiva em poucos meses. No âmbito do Sistema 
Único de Saúde, os indivíduos candidatos à cirurgia bariátrica precisam passar por grupos e 
intervenções clínicas/comportamentais antes do procedimento cirúrgico. No Hospital de 
Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC - UFU), estes participam do Grupo Pré 
Operatório de cunho nutricional, composto por 12 indivíduos, com duração de 1h30min por 
aproximadamente 10 semanas. No programa deste grupo, trabalha-se centralmente as 
mudanças de hábitos, visando o aconselhamento e reflexões em torno do ato de comer e 
suas relações, objetivando melhora da qualidade de vida, além de evitar o reganho de peso 
e problemas clínicos pós cirurgicos. O presente estudo prospectivo, objetivou identificar as 
principais modificações dos hábitos após participação grupal. Para isso, foram aplicados o 
Questionário de Mudança de Hábito pré e pós participação no grupo. O questionário 
aplicado abrange os seguintes hábitos: salada antes da refeição, refeições fracionadas, 
planejamento das refeições, leitura de rótulos, mastigação, exercício físico, distinção de 
sabores, compras alimentícias e comer sem distrações. As respostas foram obtidas por 
meio das seguintes opções: Todas as vezes, Ás vezes, Raramente e Nunca. Todos os 
dados coletados foram organizados e analisados pelo softawe Microsoft Excel®. O projeto 
foi aprovado pelo comitê de ética. Os dados apresentados são referentes a 28 indivíduos de 
ambos os sexos. Dos resultados encontrados, foram observados que todos os hábitos 
tiveram diferença positiva, com aumento do percentual de indivíduos na opção “Todas as 
vezes”. Entretanto, os hábitos com diferenças positivas discrepantes nessa opção foram: 
refeições fracionadas (aumento de 39,3%), leitura de rótulos (aumento de 32,1%), 
mastigação (aumento de 50%) e exercício físico (aumento de 32,1%). Com menor 
percentual de diferença encontra-se o hábito de realizar compras alimentícias, porém, 
percebe-se uma grande aderência antes do inicio da intervenção grupal ( Antes: 75 % ; 
Depois: 48,6%). Apesar de apresentar aumento na adesão, observa-se uma grande 
quantidade de indivíduos que indicaram nunca praticar exercício físico (39,3 %) e nunca 
planejar as refeições (35,7 %), após intervenção. Os ensinamentos no grupo pré bariátrico 
são desenvolvidos de forma lúdica, com dinâmicas, integração e recursos didáticos, 
baseados em uma abordagem de aconselhamento nutricional e não dietista. Para incentivar 
o fracionamento das refeições, formamse quatro grupos, do qual é estimulado à elaborarem 
a combinação que desejam comer da respectiva refeição selecionada, e demostrá-la ao 
resto da turma com pratos e alimentos de pláticos realisticos. Para contemplar a leitura de 
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rótulos, cada integrante leva a embalagem do alimento que deseja conhecer, e assim, todas 
as informações são ensinadas e lidas simultaneamente, enquanto a mastigação é instruída 
pela dinâmica da “Uva Passa” readaptada. Notam-se impactos positivos nos hábitos 
alimentares após a participação do grupo mesmo que anteriormente a cirurgia. 
 
Palavras chave: Aconselhamento nutricional; Cirurgia bariátrica; Comportamento; Grupo 

Pré Bariátrico; Obesidade. 
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