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A obesidade é uma das maiores pandemias do século XXI. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS). Em 2016 mais de 1,9 milhões de 
adultos acima dos 18 anos estavam com excesso de peso e 650 milhões 
eram obesos. Mudar a qualidade de vida é uma meta que muitos destes 
pretendem alcançar. Nesse sentido, a cirurgia bariátrica é um dos cami-
nhos mais desejados pelas pessoas obesas. No entanto, essa jornada para 
perda de peso é longa e desafiadora e não se encerra com a cirurgia. 
Assim, o presente trabalho pretende compreender como as redes sociais 
influenciam a jornada do paciente bariátrico. Para observar tal influência 
na mudança do comportamento alimentar, a equipe de trabalho decidiu 
empregar uma pesquisa exploratória baseada no método netnográfico. 
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Este trabalho relata um estudo de caso no contexto dos grupos do 
Facebook, analisando as práticas e dinâmicas entre os participantes. 
A natureza do conteúdo das publicações e comentários foram analisados 
à luz da área da psicologia da mudança comportamental.

As Redes Sociais no Contexto da Saúde

As redes sociais são uma expressão guarda-chuva para o con-
junto de ferramentas digitais que tem como ideologia a contribuição 
entre os usuários que compartilham e criam conteúdo (Kaplan, 2013; 
Kietzmann et al., 2011). Guo et al. (2016) destacam que as redes sociais 
são também utilizadas para melhorar o conhecimento dos indivíduos 
sobre a saúde. Nestes espaços os indivíduos podem formar grupos ou 
comunidades, visando comunicar-se em torno desta temática em comum.

Dentro deste tipo de temática, os indivíduos não profissionais de 
saúde são co-produtores de informação e conhecimento, com um nível 
linguístico similar para a maioria (Guo et al., 2016) o que podemos 
relacionar com níveis de homofilia (Rogers et al., 2019). Isto é, a 
tendência de se criar ligações com indivíduos que têm características 
semelhantes entre si. Ao mesmo tempo, os profissionais de saúde têm 
empreendido a sua presença nas redes e estão a comunicar-se com os 
não profissionais (Saboia & Almeida, 2018). Isto se configura como 
heterofilia (Rogers et al., 2019), que é a tendência de pessoas com 
características diferentes fazerem laços sociais.

As redes sociais têm sido um ponto de apoio à melhoria de vida das 
pessoas que sofrem de doenças crônicas, como asma, diabetes e doenças 
cardíacas (Ferguson et al., 2014; Hawn, 2009; Nickels & Dimov, 2012; 
Pernencar & Saboia, 2020; Saboia et al., 2018, 2020). Esse uso pode ser 
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tido como positivo, melhorando as condições de vida dos pacientes através 
do compartilhamento de experiências, promovendo não só a socialização, 
mas a orientação clínica como por exemplo a apresentação de novas for-
mas de tratamentos (Szeto et al., 2018). Por outro lado, (Hartley, 2012) 
alerta que ao termos a comunicação girando em torno da saúde, há um 
risco desses indivíduos que se posicionam não só como pacientes, mas 
como influenciadores nos cuidados dos demais (Erikainen et al., 2019).

A partir da temática das comunidades online voltadas para as doenças 
crônicas, iremos apresentar neste capítulo um estudo de caso de como 
os grupos do Facebook influenciam a jornada do paciente bariátrico e 
contribuem para a mudança do comportamento alimentar antes e depois 
dos pacientes obesos realizarem esta intervenção. O foco deste estudo 
tem como principal objetivo perceber como se dá a relação entre parti-
cipantes dos grupos e como funciona a dinâmica entre eles a partir das 
publicações e comentários realizados. A análise apresentada teve como 
base a psicologia da mudança comportamental (Michie et al., 2011).

A Jornada da Cirurgia Bariátrica nas Redes Sociais
Para melhor entender as práticas e as dinâmicas dos indivíduos nos 

grupos das redes sociais, é preciso compreender em que contexto de 
saúde eles se encontram, no caso a cirurgia bariátrica. Esse procedi-
mento, conhecido popularmente como redução de estômago ou cirur-
gia bariátrica e metabólica, é um procedimento cirúrgico no aparelho 
digestivo. É considerado como a opção de tratamento mais eficaz para 
a obesidade mórbida (Angrisani et al., 2015).

Whitty et al. (2015) aconselha que para fazer esse tipo de cirur-
gia seja levada em consideração uma série de fatores que impactam 
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no sucesso e na prioridade de indicação do procedimento, sendo um 
deles o comprometimento com a mudança de estilo de vida. Segundo 
estes autores, o fator acima referido foi considerado duas vezes mais 
importante do que qualquer outro indicador para a realização deste 
procedimento. Somado a isso, a Organização Mundial da Saúde, em 
parceria com a comunidade Obesity Canada (https://obesitycanada.ca/) 
referiu no relatório “Advise on health risks of obesity and treatment 
options” (“Advise on health risks of obesity and treatment options”, s.d.) 
que existem outros fatores restritivos à cirurgia e que devem ser tidos 
em consideração. Exemplo disso, é o fato do paciente ter uma visão 
“mágica” dos resultados e a presença de um comportamento desviante 
do esperado para este procedimento.

Além dos fatores listados, o paciente ainda necessita realizar uma 
série de exames pré e pós operatórios e ser acompanhado por uma 
equipe multidisciplinar de profissionais da saúde (“Acompanhamento 
multidisciplinar é fundamental para evitar que paciente volte a engordar 
após cirurgia bariátrica”, 2014). Por isso, a jornada da cirurgia bariátrica 
se torna um processo complexo e extenso para o paciente, pois possui 
uma fase de preparação para a cirurgia e outra após a sua realização, a 
reinserção no cotidiano complexo. É por vezes aqui que o processo se 
torna desafiador e desgastante para os pacientes. Outra dificuldade que 
estes pacientes enfrentam é que, geralmente, retornam a um ambiente 
obesogênico. Isto é, o ambiente em que as pessoas influenciam negati-
vamente na evolução para a perda de peso (Lake & Townshend, 2006).

Desta forma, a cirurgia bariátrica foi escolhida como foco deste 
estudo de caso, porque a jornada destes pacientes é longa e envolve 
diversos fatores emocionais, comportamentais e alimentares, que se 
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traduzem, como mencionamos, numa mudança de estilo de vida. Assim, 
em um certo nível, o estilo de vida pode ser relacionado diretamente 
com o que é exposto e compartilhado nas redes sociais (Chukwuere & 
Chukwuere, 2017).

Metodologia

A Netnografia como Ferramenta de Pesquisa
A Netnografia é um tipo de método etnográfico que tem como primazia 

ser realizado apenas através da Internet e pode ter carácter exploratório 
(Kozinets, 2014). Este método é feito através de uma observação direta, 
possibilitando não só adentrar ao contexto, mas identificar e analisar 
problemas inesperados de determinado público. Assim, o pesquisador 
tem oportunidade para conhecer o seu público de outra forma, enquanto 
pessoas que se encontram em um contexto de vivência no espaço digital. 
Através da análise da sua atuação neste contexto é possível compreender 
como eles se comportam e porquê que têm determinado tipo de atitudes 
(Hall, 2013). A Netnografia como ferramenta é um meio de conhecer 
a realidade, dores, necessidades e comportamentos sociais do público 
alvo no ambiente digital. Com isso, objetivou-se a partir do presente 
estudo tomar conhecimento sobre qual é a influência que existe entre os 
indivíduos; que rede de apoio é construída entre esses pacientes, entre 
outros fatores advindos das relações sociais.

A Aplicação da Netnografia no Campo de Estudo Facebook
A estratégia de pesquisa foi estabelecida dentro da rede social 

Facebook, considerada a maior do mundo, contando no quarto tri-
mestre de 2020, com quase 2,8 bilhões de usuários ativos mensais 
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(“Facebook—Statistics & Facts”, 2021). Além dos dados apresentados, 
a escolha do Facebook como campo de estudo se deu pelo seu estímulo 
à interação dos usuários em grupos. Este cenário foi amplamente pro-
movido pela rede através da campanha mundial de Marketing chamada 
“Somos mais juntos” (Em inglês: “More together”)1. Assim, “Somos 
mais juntos” veio para incentivar a reunião de pessoas através de gru-
pos com interesses em comum. Mesmo antes desse tipo de promoção, 
a rede já contava com mais de 400 milhões de pessoas pertencentes a 
grupos e que consideravam esta pertença como pessoalmente signifi-
cativa (Ribeiro, 2019).

Método de Amostragem de Resposta à Pergunta de Pesquisa
O método para a amostragem utilizado foi o mapeamento sistemá-

tico, onde primeiramente estabeleceu-se uma pergunta de partida e uma 
estratégia de procura (Kitchenham et al., 2015). Desta forma, este estudo 
se regeu com a seguinte pergunta: “como as redes sociais influenciam 
a jornada do paciente bariátrico?”. Como estratégia de procura dentro 
do Facebook, foi estabelecido um conjunto de palavras-chaves: bariá-
trico, bariátricos, bariátrica e bariátricas, incidindo a busca apenas na 
funcionalidade de grupos. Além disso, este levantamento foi feito com 
quatro perfis de usuários diferentes, sendo dois deles perfis novos na 
rede social Facebook. A procura foi realizada a partir de dois pontos 
geográficos diferentes: Brasil e Portugal. O objetivo da utilização desta 
estratégia era evitar viés nas resultados disponibilizados pelo algoritmo. 
Os grupos de Facebook foram selecionados de acordo com os seguintes 
critérios de exclusão:

1. Banner da Campanha “Somos mais juntos” (Ribeiro, 2019).
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• Uso de linguagem distinta da Língua Portuguesa;

• Grupos com menos de 1000 membros;

• Grupos com nomes que imponham restrições geográficas, de 
profissionais de saúde, planos de saúde ou clínicas/hospitais 
específicos.

A Figura 1 apresenta uma representação gráfica da condução do 
processo de Netnografia. Esta fase de pesquisa resultou em 61 grupos 
no total. Os dados destes grupos foram devidamente registrados em uma 
tabela e listados pelas categorias: nome, privacidade do grupo (privado 
x público), número de membros, descrição e atividade (número de 
publicações por dia ou semana)2.

Posteriormente, um novo ciclo de seleção foi estipulado com o 
seguinte critério de exclusão:

• Grupos que fizessem alusão a uma relação direta a cirurgias 
reparadoras ou plásticas no título ou descrição.

Desta forma, esse critério gerou a exclusão de 13 grupos, ficando 48 
como resultado. Este número foi passado para a fase seguinte, em que o 
nome de cada grupo e a descrição foram analisados através de uma discus-
são entre a equipe de pesquisa. Nessa etapa, a observação de padrões em 
relação à finalidade do conteúdo tratado no grupo levou à criação, pelos 
pesquisadores, de 10 categorias emergentes de conteúdo3 (Bardin, 2018).

Para analisar os grupos, decidiu-se selecioná-los de acordo com 
a sua representatividade dentro das 10 categorias. Posteriormente, 

2. Este estudo é exploratório e visa dar base a trabalhos posteriores onde dados 
quantitativos serão levantados.

3. Material suplementar: tabela 1
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escolheu-se como representante da categoria, o grupo que tinha maior 
nível de atividades. Não pudemos entrar em 2 grupos do Facebook, pois 
não fomos aceitos pelos moderadores dos mesmos durante a fase de 
pesquisa, totalizando a amostra representativa em 8 grupos analisados.

Figura 1
Representação gráfica do processo de definição da amostragem utilizado 
na Netnografia

Elaborado pelo autor.

Após a confirmação do pedido de permissão de entrada para todos os 
grupos (privados e públicos), em cada um dos grupos foram analisados: 
(a) as cinco primeiras publicações, a contar um intervalo de sete dias 
anteriores à data da pesquisa, para dar margem de tempo às interações 
e à obtenção de um alcance maior entre os membros do grupo (b) os 
comentários correspondentes a essas publicações. Foi decidido ignorar 
o tipo de publicações não relacionadas à temática desta pesquisa, como 
por exemplo, publicações de venda de perucas no grupo “Bariátricos 
10 anos depois”. No entanto, considerou-se para a amostra analisada 
no estudo, as publicações comerciais relacionadas ao tema do grupo 
em si. Todas as publicações coletadas nesta fase receberam capturas de 
tela completas, incluindo o conteúdo da publicação e dos comentários. 
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Alguns exemplos serão tratados na seção Análise e interpretação do 
conteúdo dos 8 grupos do Facebook.

Figura 2
Roda de mudança comportamental (Em inglês: Behavior Change 
Wheel - “BCW”)

Michie et al. (2011)

As publicações e comentários correspondentes foram analisados tendo 
como base a roda da mudança comportamental de Michie et al. (2011) 
- Figura 2: Nas publicações dos 8 grupos do Facebook foi conduzida 
uma análise das fontes de comportamento que originam ou apoiam uma 
ação do indivíduo. Elas podem ser originadas por motivação, capacidade 
e oportunidade. Enquanto os comentários das publicações foram rela-
cionados com as funções de intervenções: quais são formas de intervir 
sobre as fontes de comportamento para que ocorra uma mudança nas 
ações do indivíduo. Segundo este autor, as funções de intervenções para 
gerar mudanças no comportamento são: educação, persuasão, incentivo, 
coerção, treinamento, habilitação, reestruturação ambiental, modelagem 



Nuevas miradas de la comunicación y el periodismo

27

e restrição. Com base nisso, cada publicação foi vista por pelo menos 
dois pesquisadores. Durante o processo de categorização viu-se a neces-
sidade de salientar outras categorias adicionais de interação e troca de 
informação que não estavam contempladas no modelo de Michie et al. 
(2011). Assim, foram criadas categorias emergentes que são elencadas 
na seção dos resultados. Desta forma, a equipe de pesquisa focou-se 
em como os usuários se comportam e como eles se influenciam entre 
si, a partir da categorização das publicações.

Resultados Gerais

A aplicação do método netnográfico para observação dos 8 grupos 
de pacientes bariátricos no Facebook gerou insumos relevantes para a 
pesquisa. Um dos primeiros resultados obtidos pela equipe de pesqui-
sadores foi o fato de se constatar que a escolha da estratégia de mapear 
as interações por meio dos tópicos propostos na roda da mudança 
comportamental (Michie et al., 2011) foi bem sucedida. Como resul-
tado da aplicação desta estratégia, as publicações mapeadas puderam 
ser associadas às seguintes fontes de comportamento: motivação e 
oportunidade. Por sua vez, os comentários dessas mesmas publicações 
puderam ser associados às seguintes funções de intervenção: persuasão, 
coerção, educação, incentivo, modelagem e habilitação.

Além disso, e como referido anteriormente, surgiram categorias 
emergentes (Bardin, 2018) que foram elencadas para contemplar a 
quantidade total de todas as manifestações observadas. Assim, pode-
-se enumerar: busca de informação, compartilhamento de conteúdo e 
agradecimento. Para mais, foi realizada uma divisão da categoria de 
modelagem proposta por Michie et al (2011), em duas vertentes: a 
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positiva e a negativa. Visando com isso, diferenciar quando os usuários 
estavam se colocando como exemplos positivos e negativos através do 
tipo de comentários que faziam nas publicações.

Baseados em uma análise global das publicações geradas pelos 
8 grupos do Facebook, o grupo de pesquisa percebeu que o conteúdo 
de texto e imagem criados pelos usuários girava em torno de duas 
temáticas principais:

1. Imagem corporal: compreende publicações voltadas para 
o corpo, para os resultados e expectativas dos pacientes 
sobre a cirurgia bariátrica, que podem ser relacionadas às 
fontes de comportamento, da motivação e da oportunidade. 
Neste grupo, pode-se também incluir especificamente as 
funções de intervenções tais como: incentivo, modelagem 
positiva, ou seja, guiarem-se pelos exemplos positivos. 
Como categoria emergente podemos colocar aqui o agrade-
cimento, onde o usuário vinha a agradecer pelas interações 
positivas dos outros membros do grupo;

2. Busca de conteúdo: os grupos do Facebook se revelaram 
como fonte de informação sobre a cirurgia com base na 
perspectiva da experiência do paciente obeso. Encontram-
-se questões tais como, dúvidas da jornada e do processo 
de mudança. As fontes de comportamento, da motivação 
e da oportunidade também podem estar associadas a este 
tipo de conteúdo. A categoria de função de intervenção 
(Michie et al, 2011), relacionada a esses conteúdos é a de 
educação. Por fim, as categorias emergentes identificadas 
pelos autores deste capítulo foram a busca de informação e 
o compartilhamento de informação.

Análise e Interpretação do Conteúdo dos 8 Grupos do Facebook
Nessa seção, aprofundaremos a análise e interpretação do conteúdo 

dos 8 grupos do Facebook a partir de exemplos. Com isso, será possível 
perceber como os dois grupos acima referidos, imagem corporal e busca 
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de conteúdo, caminham lado a lado dentro das categorias encontradas 
nas publicações e comentários.

Dentre as fontes de comportamento da roda de mudança comportamen-
tal (Michie et al., 2011), foram encontradas as duas formas de motivação, 
a automática e reflexiva, e a apenas a oportunidade social. As publicações 
de motivação que utilizam processos automáticos, estão relacionadas às 
emoções e aos impulsos. Por sua vez, as publicações categorizadas como 
motivação por processos reflexivos, estão relacionadas comportamentos 
direcionados por avaliações do estado atual do paciente obeso e na sua 
construção de planos futuros dos indivíduos. Enquanto que as publicações 
que sugerem oportunidades sociais acontecem quando se faz alusão a 
como o meio em que se vive dita a maneira como o indivíduo pensa. 
A análise realizada nesta parte do estudo, articula as fontes de compor-
tamento encontradas nas publicações com as intervenções encontradas 
nos comentários dos usuários, citando exemplos.

Figura 3
Publicação categorizada como “Motivação por Processos automáticos”

Monique Bianca Rodrigues (2021)
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Ao mapear os conteúdos das publicações como motivação por proces-
sos automáticos, percebeu-se também que os pacientes usufruem destes 
grupos para externalizar seus sentimentos e inseguranças. Dentro das 
publicações que a categoria foi utilizada, em sua maioria, foram iden-
tificados conteúdos relacionados a medo, incerteza e arrependimento 
quanto a realização da cirurgia bariátrica como mostra a Figura 3.

A publicação acima é um exemplo da categoria motivação por 
processos automáticos. O texto “choro todos os dias. Arrependimento 
total!” revela as emoções de um paciente obeso que fez há pouco tempo 
a cirurgia bariátrica. Esse tipo de conteúdo é o que apresenta mais 
interações nos comentários por parte dos pacientes que frente a esta 
demonstração de vulnerabilidade revelam uma dualidade no comporta-
mento individual. Neste tipo de publicações, parte dos comentários são 
de incentivo (Figura 4), por outro lado, também contêm depoimentos 
de modelagem negativa com grande carga emocional. Como resposta a 
este tipo de comentário foi detectado o caso de uma usuária que relatou 
a sua experiência dizendo que passou 20 dias internada, se submetendo 
a vários tipos de procedimento, mas mesmo assim não se arrependia 
da cirurgia, pois para ela era uma questão de tempo. Vale ressaltar a 
riqueza de detalhes do relato de experiência compartilhado (Figura 5).

Figura 4
Comentário de publicação categorizada como “Incentivo”

Bariátricos/ Um novo renascer (s.d.).
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Figura 5
Comentário de publicação categorizada como “Modelagem negativa 
e positiva”

Karine Penido (2021)

Ainda relacionados às emoções, dentro do montante de interações 
de motivação por processos automáticos, encontramos o recorte de par-
ticipantes identificados como futuros pacientes bariátricos. Entre eles, é 
possível perceber uma certa preocupação e uma busca por informação 
frente a relatos negativos. Assim, estes usuários passam a se questionar 
se terão um resultado negativo em relação ao procedimento. Isso faz 
com que sejam buscados esclarecimentos a respeito de informações 
descritas em alguns testemunhos (Figura 6), caracterizando a categoria 
emergente de intervenção de busca de conteúdo.
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Figura 6
Comentário de publicação categorizada como “Motivação / Processos 
automáticos”

Estefânia Oliveira (2021)

A busca de conteúdo gera a categoria emergente chamada de com-
partilhamento de informação. Esta surgiu quando a equipe de pesquisa 
observou que os usuários se mostraram muito abertos a responder e 
a interagir com perguntas, além de relatar suas histórias e resultados. 
Porém, essa predisposição para compartilhamento de informação pode 
revelar um sinal de alerta (Hartley, 2012): o fato de não se ter conheci-
mento sobre a confiabilidade das informações compartilhadas. Por ser 
um paciente ou ex-paciente a relatar, encontra-se uma falta de embasa-
mento científico que pode gerar obstáculos e até impactos negativos na 
tomada de decisão dos demais, como o que aconteceu no exemplo logo 
acima (Figura 6). A influência negativa exercida por outros pacientes 
traz incertezas e dúvidas quanto às consequências reais da cirurgia, 
enquanto a influência positiva pode elucidar as dúvidas e trazer certezas. 
Na Figura 7, a publicação revela a insegurança quanto ao procedimento 
de um futura paciente da cirurgia bariátrica. A forma como outro mem-
bro do grupo responde, mostra positividade na sua atitude. A resposta 
pode ser classificada pela categoria emergente de compartilhamento de 
informação e ao mesmo tempo pode ser relacionada à função de inter-
venção de habilitação. Isto é, na habilitação a usuária buscou reduzir as 
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barreiras ao dizer “podemos comer de tudo, porém as quantidades são 
bem menores”, “Vitaminas tomo sim, mas isso não impede que eu seja 
feliz e magra”. Este tipo de resposta pretende apresentar uma mudança 
no estilo de vida, através do aumento da capacidade ou oportunidade, 
facilitando o comportamento de tomada de decisão do futuro paciente. 
Além disso, coloca o respondente como um igual a quem perguntou, já 
que as suas experiências funcionam como um argumento de resultados 
positivos, o que se caracteriza como homofilia.

Figura 7
Publicação categorizada como busca de conteúdo e comentário de 
compartilhamento de informação e habilitação

Bariátricos/ Um novo renascer (s.d.)
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Sobre a fonte de comportamento, oportunidade social, podemos 
relacionar com o exemplo da Figura 7, quando a usuária responde 
“faça sem contar para ninguém, pq surgem comentários ridículos”. 
Com esse trecho é possível perceber como o meio pode influenciar a 
jornada desses pacientes. Esta mesma função de comportamento, está 
também associada à publicação abaixo (Figura 8). A usuária deixa bem 
claro o quanto o meio em que está inserida intervém em sua vida com 
as seguintes citações: “falava do meu tamanho”, “falou das minhas 
pelancas” e “fala das minhas cicatrizes”. Vale a pena ressaltar que 
quando a intervenção é negativa, o comentário deixa de funcionar 
como apoio e passa a ser visto como regulação e insistência, gerando 
insatisfação. Outra influência negativa provinda do meio é o ambiente 
obesogênico, que já foi citado anteriormente. Foi interessante observar 
que em nenhum momento encontramos esse tipo de desestímulo nos 
grupos, já que todos estão comprometidos com a perda de peso.

Figura 8
Publicação categorizada como “Oportunidade social”

Bariátrica Oficial 🦋 (s.d.)
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A fonte de comportamento chamada de motivação por processos 
reflexivos está relacionada a publicações que revelam um balanço entre 
o que se passou no passado, o que está ocorrendo no presente e o que 
o é pretendido que aconteça no futuro. Mostrando isso, temos como 
exemplo na Figura 9 a afirmação “10 meses de bypass, -60kg. Faço dieta 
todos os dias, passado e presente andam lado a lado…”. Assim, vemos 
as avaliações do estado atual dos participantes, através de imagens do 
antes e do depois da cirurgia e com textos que expõem as suas próprias 
trajetórias. Assim, podemos perceber que há uma procura por uma 
mudança no estilo de vida. Como resposta, temos comentários de apoio, 
por meio de palavras de encorajamento que configuram a função de 
intervenção de incentivo. Como exemplo podemos citar, na Figura 10, 
“Parabéns, arrasou” e “Parabéns pra nós”. Além disso, este último 
exemplo coloca ambos os participantes como pares homofílicos, ou seja, 
partilham da mesma condição. Interessa referir que nos comentários, os 
pesquisadores encontraram exemplos de modelagem feitos através de 
texto e/ou imagens, mostrando que os resultados positivos são possíveis.

Figura 9
Publicação categorizada como “Motivação / Processos reflexivos”

Bariátricos/ Um novo renascer (s.d.)
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Figura 10
Comentários com intervenções de agradecimento, incentivo e modelagem

Bariátricos/ Um novo renascer (s.d.)

Discussão e Conclusão

Seguindo a dinâmica das redes sociais de compartilhamento de 
vivências e experiências pessoais (Kietzmann et al., 2011), a equipe 
de pesquisa percebeu, através na análise dos 8 grupos selecionados, 
que o Facebook tem sido palco de inúmeras interações relevantes que 
influenciam a jornada do paciente de cirurgia bariátrica. Estes grupos 
têm sido utilizados pelos pacientes bariátricos como ferramentas para 
revelarem quem são a partir da divulgação das suas próprias jorna-
das, criando uma auto imagem a partir de seus exemplos. Conclui-se 
que também têm sido usados como um ponto de apoio tanto para os 
futuros pacientes esclarecerem as suas dúvidas perante a necessidade 
de uma tomada de decisão relativamente à cirurgia e alinharem suas 
expectativas quanto à mudança de estilo de vida. Assim como, para os 
atuais pacientes compreenderem qual será o estado atual frente ao ato 
cirúrgico. Notou-se também que os discursos são longos e detalhados 
sobre a jornada, por isso se tornam valiosos para quem quer tomar a 
decisão, pois se tornam como uma espécie de diário. A Figura 7 mostra 
o quanto também os membros destes grupos de facebook podem apoiar 
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igualmente os outros pacientes quando iniciam a sua jornada, utilizando 
para isso um discurso motivacional. Também conseguimos observar 
uma participação ativa na busca de informação e o compartilhamento 
de conteúdo. Este cenário revela o quanto os grupos de Facebook 
podem estar a ser usados como ferramenta para a busca de conheci-
mento. Como resultado, faz-se necessário pensar a importância dessa 
informação ser devidamente mediada e filtrada pelos administradores 
desses mesmos grupos (Pernencar & Saboia, 2020; Saboia et al., 2020).

Desta forma, podemos considerar que os conteúdos criados por estes 
produtores, os usuários bariátricos dos grupos de Facebook, pode ser 
dividido em dois grandes grupos: imagem corporal e busca de conteúdo. 
O primeiro grupo compreende todos os tópicos encontrados que estão 
voltados para o tema do corpo e alinhados com as expectativas dos 
pacientes sobre os resultados da cirurgia bariátrica. O segundo grupo, 
a busca de conteúdo, se enquadra nos tópicos voltados para questões 
ou dúvidas dos pacientes e exposição da própria experiência com a 
cirurgia na perspectiva do paciente.

Esta análise permitiu aos pesquisadores observarem as publicações 
dos participantes dos grupos tendo como fonte de comportamento, a 
motivação e oportunidade, obtendo como resposta, as funções de inter-
venções: educação, incentivo, habilitação e modelagem (Michie et al., 
2011). Estas descobertas provam que dentro destes grupos os pacientes 
se apoiam, se influenciam e são influenciados durante a partilha de 
vivências. Essa dinâmica de compartilhamento, mostrou ter aspectos 
positivos e negativos, como revelam os textos apresentados pelas 
Figuras 6 e 7, gerando em alguns momentos certezas e motivação, e 
em outros, trazendo dúvidas e receio ou até medo.
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Como foi possível perceber, o método netnográfico (Ferreira et al., 
2021; Kozinets, 2014; Saboia et al., 2018) utilizado revelou-se rico para 
explorarmos este contexto, e compreender melhor quais os desafios que 
os pacientes passam perante a jornada da cirurgia bariátrica. Além disso, 
nos forneceu pistas de qual influência que existe entre os indivíduos e 
como é que estes grupos do Facebook podem servir de rede de apoio 
nas relações sociais. A equipe pretende que este seja apenas o passo 
inicial e que mais etapas sejam empreendidas para conhecer de forma 
mais ampla se o comportamento alimentar está mudando e não só se 
mudanças estão sendo consolidadas no estilo de vida.

Vale salientar que as redes sociais são uma ferramenta fundamental 
para o apoio do paciente. Elas se tornam um ambiente aberto, onde os não 
profissionais produzem conteúdo, por terem domínio sobre o cotidiano 
envolvente à temática. Os participantes das redes, apesar de possuírem níveis 
de literacia diferentes entre si, continuam não sendo profissionais de saúde, 
o que confere um grau de homofilia e um distanciamento dos profissionais 
pelo grau de heterofilia. Isso por um lado, pode ser um fator emancipador 
para o paciente, mas por outro pode ser um risco (Hartley, 2012).

Este trabalho se faz importante ao olhar dos profissionais de saúde, 
para que juntos com os pesquisadores da área da comunicação possam 
refletir em como usar as redes sociais de forma mais embasada. Com essa 
pesquisa, fica claro que as redes são parte integrante do processo de 
tomada de decisão do futuro paciente bariátrico, não só especificamente 
da escolha do ato cirúrgico, mas também da própria jornada em si.
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Material complementar

Tabela 1
Categorias dos grupos do Facebook

Categoria Descrição

Experiência pessoal Grupos voltados para o compartilhamento de histórias já 
vividas e opiniões embasadas na vida de cada um

Dúvidas e procedimentos Grupos voltados para a procura ativa de informações mais 
factuais e credíveis sobre a cirurgia bariátrica

Alimentar Grupos voltados para o compartilhamento de receitas e dicas 
sobre alimentação para bariátricos

Estilo de vida duradouro Grupos voltados para reflexão sobre como evitar de engordar 
depois de ter feito a cirurgia e em alguns casos agregam 
pessoas que já engordaram

Compartilhamento de 
resultados visuais

Grupos voltados para compartilhar os resultados de fotografias 
de antes e depois da bariátrica

Autoajuda Grupo que pretendem motivar uma forma de pensar diferente

Geral Grupos que não focam em um assunto específico

Humor Grupo que acolhe as pessoas através do humor

Focado em público 
específico

Grupo voltado para um tipo de usuário específico

Diário Alimentar Grupo de pessoas que querem divulgar a sua alimentação 
diária

Elaborado pelo autor.


