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TERAPIA DE GRUPO 

INTERVENÇÃO EM GRUPO PARA 
PESSOAS COM OBESIDADE

MODERADA E SEVERA
 

Apresentação: 

A obesidade, mais do que uma doença, constitui para a 
Organização Mundial de Saúde, “a epidemia global do 
século XXI”. As suas repercussões no estado funcional 
e físico do indivíduo têm vindo a ser comprovadas, pelo 
que é imprescindível o comprometimento com cuidados 
e alterações comportamentais. 

Dada a influência das características psicológicas, a 
montante e a jusante deste problema, bem como a 
necessidade de aquisição de novos hábitos e rotinas, a 
intervenção psicológica torna-se relevante, não só para 
efeitos de adesão às recomendações médicas, como  
para alteração de significações e comportamentos 
menos adaptativos que relacionam a obesidade com as 
variáveis psicológicas e psicossociais: ansiedade, 
motivação, crenças de percepção de 
eficácia, controlo e autocontrolo, regulação emocional, 
modificação de comportamentos, imagem corporal, 
qualidade de vida. 

Este programa de intervenção, desenvolvido por 
Psicólogos Clínicos e com formação em Hipnose 
Clínica é somente dirigido a pessoas com obesidade 
moderada e/ou severa (graus I e II). Para
mórbida (grau III) promovemos outra intervenção 
específica. 

Público – alvo: Pessoas com obesidade de grau 
(moderada) e grau II (severa). 

Dimensão do grupo: 6 a 10 participantes

Periodicidade/Duração: 10 sessões com 
periodicidade semanal / 90 minutos, cada

*exceto sessão de hipnose 
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INTERVENÇÃO EM GRUPO PARA 
PESSOAS COM OBESIDADE 

MODERADA E SEVERA 

A obesidade, mais do que uma doença, constitui para a 
Organização Mundial de Saúde, “a epidemia global do 
século XXI”. As suas repercussões no estado funcional 
e físico do indivíduo têm vindo a ser comprovadas, pelo 

o comprometimento com cuidados 

Dada a influência das características psicológicas, a 
montante e a jusante deste problema, bem como a 
necessidade de aquisição de novos hábitos e rotinas, a 

vante, não só para 
efeitos de adesão às recomendações médicas, como  
para alteração de significações e comportamentos 
menos adaptativos que relacionam a obesidade com as 
variáveis psicológicas e psicossociais: ansiedade, 
motivação, crenças de percepção de baixa auto-
eficácia, controlo e autocontrolo, regulação emocional, 
modificação de comportamentos, imagem corporal, 

, desenvolvido por 
Psicólogos Clínicos e com formação em Hipnose 

pessoas com obesidade 
Para obesidade 

a intervenção 

com obesidade de grau I 

6 a 10 participantes 

sessões com 
90 minutos, cada sessão* 

Objectivos da Intervenção

- Promover a motivação do indivíduo para o tratamento 
da obesidade 

- Apresentar estratégias de diminuição do stres
a pessoa é sujeita no dia-a

- Transmitir acções para que o participante possa evitar 
o caos alimentar potenciando a criação de hábitos 
saudáveis 

- Preparar o individuo para que seja o “actor principal” 
no controle do seu tratamento tendo em vista o 
comprometimento com os objectivos estipulados

- Minimizar a dificuldade que 
primeiros estágios de tratamento, 
dieta saudável e com a prá

 
Plano de Sessões: 

Sessão 1: Apresentação do programa de intervenção
Incentivo ao cumprimento do plano alimentar 
e controlo dos níveis de ansiedade

Sessão 2: Hipnose clínica 

Sessão 3: Auto-estima e promoção do
                 Autoconhecimento

Sessão 4: Auto-estima e imagem corporal

Sessão 5: Estratégias de regulação emocional

Sessão 6: Estratégias de gestão do stress

Sessão 7: Hipnose clínica 

Sessão 8: Questionamento de crenças, valores 
                 pessoais e objectivos de vida

Sessão 9: Comunicação e relacionamento interpessoal

Sessão 10: Avaliação da intervenção de grupo

 
Datas e Horário: Todas as 
Setembro e 21 de Novembro, das 17h30 e as 19h00. 
As duas sessões de Hipnose Clínica 
3ªas Feiras 1 e 29 de Outubro.

 
Investimento total: 190,00
início do programa ou 2 x 110

 

Objectivos da Intervenção: 

motivação do indivíduo para o tratamento 

Apresentar estratégias de diminuição do stress a que 
a-dia 

Transmitir acções para que o participante possa evitar 
potenciando a criação de hábitos 

para que seja o “actor principal” 
no controle do seu tratamento tendo em vista o 
comprometimento com os objectivos estipulados 

Minimizar a dificuldade que a pessoa tem, nos 
primeiros estágios de tratamento, em lidar com a nova 
dieta saudável e com a prática de exercício físico. 

Sessão 1: Apresentação do programa de intervenção 
Incentivo ao cumprimento do plano alimentar 
e controlo dos níveis de ansiedade 

 

estima e promoção do 
oconhecimento 

estima e imagem corporal 

: Estratégias de regulação emocional 

: Estratégias de gestão do stress 

 – banda gástrica 

: Questionamento de crenças, valores  
e objectivos de vida 

: Comunicação e relacionamento interpessoal 

: Avaliação da intervenção de grupo 

Todas as 5ªs Feiras, entre 26 de 
de Novembro, das 17h30 e as 19h00. 

As duas sessões de Hipnose Clínica decorrerão, nas 
3ªas Feiras 1 e 29 de Outubro. 

,00€ = pagamento total no 
2 x 110€  


