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INTRODUÇÃO

Durante a emergência da pandemia da Covid-19 em Março de 2020 a

Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicodinâmica disponibilizou-se

para a elaboração  dum projecto que se denominou GAPO (Grupos de Apoio

Psicológico Online).  Estes grupos pretenderam acompanhar o impacto da pandemia

na saúde mental, num formato online , numa frequência bi-semanal e acompanhados

por dois psicoterapeutas da AP.

Neste sentido, considerámos que este formato possibilitaria a manutenção da

qualidade sanígena, mas sobretudo, da resiliência quotidiana dos participantes, em
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cada contexto das suas vidas, com o foco de terem sobretudo um local (as sessões

online) e um momento (2 vezes por semana durante 1h30) no qual pudessem ter um

grupo de apoio que os ouvisse, ajudasse a pensar e a sentir como poderiam lidar com

as diversas situações novas e sobretudo associadas à pandemia .

E para atingirmos esse objectivo primordial determinámos que o projecto não

tivesse uma condição de relação terapêutica mas sim um cariz de apoio psicossocial

em que estivessem presentes cinco condições : a necessidade de frequentar um grupo

de apoio, a necessidade e vontade de partilhar a sua experiência, a compreensão de

que os grupos não teriam um foco psicoterapêutico, a existência - pela percepção do

próprio - de alterações na sua saúde mental desde o início da pandemia, e a

inexistência de patologia psiquiátrica grave não compensada.

Deste modo, compreendemos que este projecto, tendo um cariz

completamente exploratório permitiria desenvolver uma investigação que extraísse

dados de estudo sobre três áreas do enquadramento psicológico, e das

representações livres dos sujeitos participantes dos GAPO sobre:

1. A sua percepção e conceptualização sobre o que é a saúde mental.

2. Como avalia as alterações à sua saúde psicológica desde que se iniciou a

pandemia.

3. O que espera da sua participação num grupo de apoio psicológico.
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Portanto, não somente com o intuito inicial de criarmos uma resposta de apoio à

população portuguesa, no sentido de possibilitarmos o acesso a grupos de apoio e

acompanhamento da pessoa, mas também de aproveitarmos a oportunidade e

observarmos quais os sentimentos e representações conceptuais e de alguma forma

as percepções que os sujeitos participantes tinham sobre a sua saúde mental, mas

sobretudo o impacto que a pandemia estava a ter sobre os mesmos.

Em suma, surgiu a oportunidade de colocarmos em análise uma observação

directa sobre uma problemática, ou mais em rigor, sobre uma questão exploratória da

investigação: Qual o impacto e benefício que um grupo de apoio psicológico

online poderia ter nos sujeitos participantes?

Foi também nossa expectativa inicial que, a confirmar-se como válido o

suporte psicológico subjacente a este modelo grupal/online, pudesse vir a ser

aplicado na área da prevenção e suporte da saúde mental dos portugueses de

uma forma mais generalizada. Com óbvias vantagens na otimização de recursos

técnicos e número de pessoas suportadas, num modelo de suporte/apoio e

triagem de situações requerentes de cuidados mais especializados na área da

psicologia (psicoterapias) e/ou da psiquiatria.

PROBLEMÁTICA E OBJECTO DE ESTUDO
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Compreendemos que um grupo de apoio psicológico poderá ter diversos focos

de abordagem na emergência e gestão de variáveis que estão ligadas a:  abordagens

metodológicas, expectativas dos participantes, formação dos dinamizadores, estágios

de desenvolvimento do processo do grupo de apoio, problemas resultantes do

processo, a forma como os grupos apoiam os participantes e sobretudo como os

participantes poderão beneficiar e utilizar o modelo de grupos de apoio online.

Apoiamo-nos  na abordagem e enquadramento teórico suportado pela obra de

Kurtz (2015), na qual a autora investiga e desenvolve um guia sobre a criação, a

liderança, e o trabalho com grupos associados a doenças mentais e comportamentos

de dependência.

A autora propõe um olhar mais aprofundado sobre a mudança de paradigma do

modelo médico para o modelo de recuperação.

Por conseguinte, os objectivos da autora e os nossos coincidiram. Para além do

estudo que Kurtz faz sobre os estágios de facilitação dos grupos de apoio, bem como

os problemas emergentes num grupo desta natureza, o nosso estudo estará mais

alinhado com o objectivo de compreendermos como os grupos de apoio de facto

poderão ajudar na condição do bem estar e sobretudo da saúde mental da

comunidade.
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E por aqui estabelecemos os pontos de contacto, ou seja, centralizamos a

nossa problemática num modelo exploratório da compreensão do impacto da

participação do indivíduo num grupo de apoio psicológico online.

Classificamos a nossa metodologia como exploratória porque considerámos

importante e necessário uma abordagem de descoberta da informação a partir dos

sujeitos e não a planagem de uma teoria que limitasse a nossa observação, dado que o

estudo é baseado num contexto pandémico, ou seja, algo novo e ainda não conhecido.

Baseamo-nos nos estudos de Kurtz (2015) em que compreendemos e

identificámos que um grupo de apoio tem como benefício ajudar e apoiar os seguintes

factores individuais de: coesão, universalidade, instalação de esperança, suporte,

partilha de informação e de aconselhamento, atendimento de um sentido de pertença,

sentido de relevância, aprendizagem e partilha de métodos para lidar com as

situações, transformação da identidade, empoderamento, atingir insights,

reenquadramento, nova forma de vida e de redefinição do Eu, encorajamento de

factores de ajuda, evitamento de factores prejudiciais.

Assim, implementamos no nosso estudo a variável associada à Interface de

relação grupal, ou seja, a utilização de uma plataforma online que permita a

videochamada em grupo, em simultâneo e de forma síncrona.

Com este modelo, quisemos então explorar o que a amostra de sujeitos que

se inscreveram no programa dos GAPO definiam por Saúde Mental, como
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sentiam o impacto da pandemia no seu estar mental, e o que esperavam dos

GAPO.

Naturalmente organizámos a plataforma para podermos recolher um conjunto de

dados originais, sobretudo qualitativos, sobre a forma como a nossa amostra indicaria

a utilidade e benefícios dum grupo de apoio online.

O nosso estudo então levanta quatro questões associadas à frequência e

participação nos Grupos de Apoio Online:

a. o que o sujeito compreende por saúde mental;

b. que impacto a pandemia teve e continuava a ter na vida do sujeito;

c. o que o sujeito espera do grupo de apoio;

d. como cada um destes estados de sentimento e de racionalidade sobre

cada área e factor se transformam, ou não se transformam, ao longo da

participação nos grupos.

OBJECTIVOS GERAIS

A presente investigação tem como objecto de estudo:

1. Investigar quais os objectivos e expectativas dos sujeitos que se inscrevem como

participantes num grupo de apoio psicológico em contexto online.
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2. Investigar que tipo de problemáticas, sintomas e necessidades apresentam os

sujeitos que se inscrevem nos grupos.

3. Investigar como um Grupo de Apoio Psicológico Online transforma a percepção

e conceptualização da saúde mental nos sujeitos.

Dentro destes objectivos, durante a análise, emergiram também as seguintes questões

de análise e de observação, a saber:

a. Que sintomas se vão transformando e/ou se reduzem durante a participação

nos GAPO?

b. Que benefícios os sujeitos identificam com a sua participação nos GAPO?

c. O que os sujeitos atribuem como características dos GAPO determinantes na

sua evolução pessoal ao longo desta experiência?

d. O que os sujeitos consideram relevante nesta experiência para a sua vida a longo

prazo?

METODOLOGIA
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A metodologia desta investigação procura seguir o preâmbulo da ciência no

sentido de observar, descrever, explicar e postular sobre a psicologia humana. Neste

sentido, utilizamos um modelo exploratório de investigação, através dum tipo de

investigação descritiva e correlacional. Por descritiva -  como objecto (1) descrever

fenómenos, (2) identificar variáveis e (3) inventariar factos; por correlacionar -  (1)

relacionar efeitos de variáveis, (2) verificar impacto da quantidade e frequência das

sessões, (3) relacionar pré-concepções iniciais e transformações de concepções e

sentimentos dos sujeitos.

Portanto, como objecto metodológico,utiliza um paradigma empírico que se

baseia na experiência, nos fenómenos e nos factos, e que respeita as regras da ciência

no sentido de ser replicável, sistemático, metódico, comunicável, analítico e

cumulativo.

Assim, dentro desta modalidade qualitativa da compreensão e descrição dos

fenómenos numa perspectiva naturalista e em contexto real, procurámos extrair da

realidade de cada sujeito, em primeiro lugar, a sua representação conceptual

intersubjetiva, de como definia saúde mental; em segundo lugar, a forma como se

sentia relativamente ao impacto da pandemia na sua saúde mental; em terceiro lugar,

como era expectada a sua participação nos GAPO; e quarto lugar,  a eventual

transformação de cada um dos pontos anteriores, conforme a participação decorresse.
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Variáveis de Estudo

Sendo este estudo exploratório, e não tendo como objectivo um movimento

experimental rigoroso de teste com grupos AB e de controlo, e por conseguinte

manipulação controlada de variáveis, consideramos, mesmo assim, importante

identificar as variáveis que pretendemos trabalhar e observar para a nossa análise, as

quais passamos a identificar:

Variável Independente

.Grupos (1 a 5)

.Intervenção e Impacto do GAPO

.tempo de participação no GAPO

Variáveis Independentes atributiva (ou natural):

.género

.idade cronológica

.profissão

.grau de escolaridade

.localização de morada

Variáveis dependente:

.Concepção do sujeito sobre a sua saúde psicológica

.Concepção do sujeito sobre a sua mudança de comportamento
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Variáveis Moderadoras

.características pessoais de cada elemento dos grupos

.dinâmica própria do grupo

.carácter dinâmico na entrada e saída dos sujeitos nos grupos

.paradigma teórico/práctico dos moderadores

Variáveis Parasitas

.sujeitos com experiência anterior em psicoterapias

.o facto da participação ser livre de obrigatoriedade e de assiduidade, o que

pode promover um menor compromisso com o grupo.

As variáveis tiveram uma escala de medida de captação qualitativa baseada em

protocolos de perguntas abertas, que foram analisadas em grupos de frequência e

determinação exploratória e livre dos pré-conceitos das variáveis dependentes acima

descritas.

O plano de Investigação teve o seguinte procedimento:

População = pessoas residentes em Portugal com acesso à internet e proficiência na

utilização de plataformas de comunicação online (Zoom).
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Amostra = 51 sujeitos dos quais 5 do género masculino e 47 do género feminino, todos

adultos de idade superior a 18 anos.

Técnicos de dinamização dos grupos  = 10 psicoterapeutas com formação e prática

clínica sustentada nos modelos e teorias de intervenção psicodinâmica.

Plano procedimental:

1. O sujeito inscreve-se através dum formulário (instrumento 1- instrumento de

perguntas abertas).

2. O sujeito é contactado para a realização da pré-entrevista online em que é

recebido (via telemática) por um dos moderadores do grupo em que se inscreveu no

formulário (instrumento 1). A entrevista tem a duração de 40m e tem o objectivo de

esclarecer dúvidas, objectivos e expectativas do sujeito em relação ao grupo e à

participação nas sessões. É também neste momento que o sujeito é informado acerca

do agendamento  da sua primeira sessão com o grupo.

3.Os grupos iniciam-se com um quorum de 3 sujeitos e terão no máximo 10

sujeitos, sendo moderados por 2 psicoterapeutas.
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4. As sessões de grupo são semanais e têm a duração de quatro sessões

mensais. Em cada mês, os sujeitos fazem uma reinscrição e nesse momento é aplicado

um novo formulário onde se  afere a nova medição sobre o auto-conceito de saúde

psicológica. No Instrumento 2, acedemos aos conceitos observados no instrumento 1,

sendo agora utilizada a escala de Likert.

Instrumentação:

Instrumento 1 = Formulário online de inscrição nos GAPO.

Verificar os anexos.

Instrumento 2 = Formulário online de reinscrição nos GAPO.

Verificar os Anexos

Tratamento e Análise dos Resultados:

O tratamento de dados estará organizado em duas fases: a recolha e a validação

sequente com análise qualitativa das perguntas em aberto (instrumento 1).
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Ainda não temos toda a análise finalizada, contudo disponibilizamos todos os

dados em bruto (ver anexos) e já algumas conclusões sobre as tendências de

respostas e de identificação de factores, associados a cada uma das 3 perguntas.

Seguidamente, serão registados os dados de conceptualização de todos os

grupos, aos quais denominamos por factores, e utilizamos a escala de Likert para

podermos medir cada um, permitindo dessa forma, avaliar a transformação sentida

pelos sujeitos no que concerne à sua concepção de saúde psicológica.

Do segundo instrumento (2) foi extraída e analisada a informação intervalar das

respostas aplicadas (factores) à escala dinâmica, que irá evoluindo ao longo do tempo

do projecto. Veremos aqui, também, como se repetem, ou adicionam novas

concepções a cada uma das variáveis dependentes.

Na análise de dados, poderemos partir do ponto exploratório e incógnito, para a

realização de potenciais hipóteses originadas, pela forma como os sujeitos

percepcionam a sua transformação pessoal e como beneficiam da sua participação

nos GAPO.

Não teremos ainda conclusões de causalidade, mas temos como expectativa  a

correlação da frequência num grupo de apoio psicológico com o  impacto que esta

experiência deverá ter na transformação e mudança do sujeito no que concerne à sua

ideia de saúde mental, comportamento e relação.
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A fidelidade dos dados é também salvaguardada com os recorrentes

questionários de reavaliação da concepção do sujeito.

Todos os instrumentos tiveram uma introdução de esclarecimento das regras e

sobretudo da explicitação do objectivo dos grupos requerendo o consentimento livre e

informado de cada sujeito.

1ª Fase de Análise de dados

Nesta primeira fase, propomos-nos a avaliar sobretudo a extracção directa do que

os sujeitos responderam de forma aberta. Estas respostas foram a génese da

construção do instrumento de reinscrição (Instrumento 2), o qual serviu para levantar a

sequência de alteração de cada uma das percepções sobre: (1) o que é a saúde

mental; (2) que impacto teve a pandemia na saúde mental do sujeito; (3) o que

esperava dos Gapo.

Por conseguinte, iremos descrever aquilo que encontrámos ao extraímos a

informação dentro duma estrutura de análise de conteúdo em que organizamos as

respostas individuais de cada sujeito, e depois sintetizamos por área de foco da

representação do sujeito, e em síntese fazemos uma integração por área mais cotada.
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Das áreas, ou factores mais cotados, ou seja, com maior frequência analisamos a

variação entre o estado inicial e o estado final (primeira resposta no questionário de

inscrição e última resposta no questionário de reinscrição).

Passamos a descrever sumariamente e por pontos o que observamos:

.Tivemos cerca de 220 pedidos de participação nos GAPO.

.Deste universo tivemos uma amostra para o estudo de 51 sujeitos, dos quais 47

do género feminino e 4 do género masculino.

.Dos 51 sujeitos, 1 sujeito não renovou a inscrição, 13 sujeitos renovaram 1 vez a

inscrição, 12 sujeitos renovaram a inscrição 2 vezes, 2 sujeitos renovaram a inscrição 3

vezes, 5 sujeitos renovaram a inscrição 4 vezes,  7 sujeitos renovaram a inscrição 5

vezes, 3 sujeitos renovaram a inscrição 6 vezes, 3 sujeitos renovaram a inscrição 7

vezes, 1 sujeito renovaram a inscrição 8 vezes, 2 sujeitos renovaram a inscrição 9

vezes, 1 sujeito renovou a inscrição 10 vezes.

.Este número de reinscrições detalha e demonstra o número de vezes que os

sujeitos  preencheram o formulário de reinscrição; ou seja, houve muitos sujeitos que

se mantinham a frequentar os grupos, mas por alguma razão, a qual não manifestaram,

não faziam o preenchimento do formulário de reinscrição. Podendo ser um factor

parasita que tenha criado enviesamento nos dados, decidimos contar com todos os
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sujeitos, dado que a nossa investigação tem um cariz unicamente exploratório.

Mantivemos assim a validade de todos os sujeitos, e decidimos analisar sempre a

variação entre a primeira resposta e a última resposta realizadas pelos sujeitos no acto

da Inscrição e no último acto da reinscrição.

1ª Levantamento de dados - Saúde Mental

Na primeira pergunta de investigação: “1- O que é, para si, SAÚDE

PSICOLÓGICA?” Utilizámos uma escala de Likert  (Escala = 1 = “Para mim não é…”   /

5 = “Para mim é…” ).

.Obtivemos 31 respostas diferentes no acto de inscrição, a partir das quais

criámos o instrumento de reinscrição com a mesma pergunta, onde verificámos

sobretudo como o sujeito percepciona e representa o conceito de “Saúde Mental”.

CATEGORIAS DE RESPOSTA - Pergunta 1 Frequência

Bem Estar Físico 5

Bem Estar Mental 5
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Aceitar-se a Si próprio 4

Estar em Bem/Paz consigo próprio 4

Ser Equilibrado Emocionalmente 4

Tabela 1 - Categorias qualitativas com maior frequência de respostas

.Observámos (de acordo com a maior frequência de respostas), que para a nossa

amostra de sujeitos a saúde mental é: (1º) bem estar mental, (1º) bem estar físico, (2º)

estar bem/paz consigo próprio, (2º) aceita-se a si próprio, (2º) ser equilibrado

emocionalmente, e (3º) tomar decisões.

.As outras categorias com 1 unidade de frequência descrevem informação

bastante relevante que detalhamos na tabela que se segue:

CATEGORIAS DE RESPOSTA - Pergunta 1 Frequência

Aceitar a imperfeição 1

Analisar variáveis 1

Aprender com as adversidades 1

Auto-observação 1

Autoconhecimento 1

Bem estar emocional 1

Capacidade de aceitar maus sentimentos 1

Capacidade de Analisar circunstâncias 1
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Capacidade de Reajustar o futuro 1

Capacidade de realizar tarefas 1

Capacidade de sonhar 1

Coerência entre o que se sente e pensa 1

Consciência da qualidade dos dias (bom, mau) 1

Enfrentar as dificuldades do mundo 1

Estar bem com os outros 1

Estar em paz com o mundo 1

Estabilidade emocional 1

Estar lúcido 1

Estar tranquilo 1

Gerir contrariedades 1

Gerir situações complicadas 1

Gerir emoções 1

Manter a serenidade na adversidade 1

Mente sã 1

Não sofrer de pânico 1

Não ter angústias paralisantes 1

Não ter interrupções do estado normal 1

Pensamento positivo 1

Perceber riscos 1

Reajustar comportamentos 1

Relacionar com os outros 1

Saber lidar com o stress 1
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Satisfação pessoal 1

Satisfação profissional 1

Sentir sem medo 1

Ter respostas adequadas à vida 1

Tirar proveito da vida 1

Tratar ansiedade 1

Tratar depressão 1

Tratar traumas 1

Utilizar a totalidade das capacidades mentais 1

Viver sem medo 1

Vontade de viver 1

Manter a calma em situações difíceis 1

Ser autónomo 1

Capacidade de reconhecer estados emocionais 1

Capacidade de interpretar estados emocionais 1

Ausência de doença mental 1

Tabela 2 - Categorias qualitativas com uma única frequência de resposta

.Voltando à análise da variação do primeiro factor sobre “o que é a saúde mental”,

analisámos as cinco respostas mais frequentes e transformámos em categorias que

sustentaram este factor.
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Disponibilizamos a tabela em anexo com o nome do ficheiro “AP - GAPO - Análise

de Dados Gerais”.

. Na categoria 8, “É o bem-estar físico e mental.”, verificámos que a média de

resposta dos sujeitos encontra-se numa pontuação de 4,47, ou seja que para o sujeito

saúde mental é com muita frequência associado a bem-estar físico e mental.

Compreendemos também que o desvio padrão foi de 0,87, o que nos faz depreender

que não existiu variação abaixo ou acima significativa, sendo que somente um sujeito

respondeu com um 2 na escala.

. Na categoria 12, “É o bem de nós próprios”, verificámos que a média de

resposta dos sujeitos encontra-se numa pontuação de 4,20, ou seja que para o sujeito

saúde mental é muitas vezes associado ao “bem de nós próprios”. Compreendemos

também que o desvio padrão foi de 0,96, o que nos faz depreender que a variação se

aproximou de um nível de significância, verificando que um sujeito respondeu com um

1 na escala, que cinco sujeitos responderam 2 na escala, ou seja, cerca de 10% das

pessoas não considera este factor como a definição que têm de saúde mental, mas

não obstante, a grande maioria considera que este factor é como identifica a saúde

mental.

.Na categoria 23, “É o bem estar físico, mental e emocional. Vontade de viver.

Pensamentos positivos...”, verificámos que a média de resposta dos sujeitos

encontra-se numa pontuação de 4,43, ou seja, que, para o sujeito, saúde mental está
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muito associada aos conteúdos presentes nesta resposta. Compreendemos também

que o desvio padrão foi de 0,76 corroborando que este factor é para a maioria algo que

determina a saúde mental.

.Na categoria 28, “É uma combinação entre o bem-estar físico e mental, a

capacidade de reconhecimento e interpretação dos vários estados emocionais de uma

forma autónoma e a ausência de doença mental...”, verificámos que a média de

respostas dos sujeitos encontra-se numa pontuação de 4,29, ou seja que para o sujeito

saúde mental é com muita frequência associado a esta resposta. Compreendemos

também que o desvio padrão foi de 0,93 mostrando que este factor tem uma variação

significativa, mas não considerámos este factor relevante, dado que uma minoria

apresenta uma discordância -  dois sujeitos responderam 1, e outros dois responderam

2; sendo a maioria da variação relacionada com a diferença entre o valor 5 e 4 da

escala de resposta.

.Na categoria 30 “É o bem-estar mental essencial, que deve ser considerado uma

prioridade desde tenra idade.”, voltámos a verificar a mesma tendência, com uma

média de resposta de 4,48 e um desvio padrão de 0,82.

.De destacar que nas 31 categorias não existe nenhuma que tenha tido uma

média de resposta abaixo dos 4 pontos, ou seja, na maioria, a grande maioria dos

sujeitos considera estes factores como descritivos da saúde mental.
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.Foi na categoria 16,  “É tratamento de traumas, problemas de ansiedade,

depressão entre muitos outros”, que houve um desvio padrão maior -1,18-  em que

sete sujeitos responderam abaixo de 3 na escala. A escala de concordância e

identificação com esta pergunta foi em média de 4,03, o que nos mostra sobretudo que

houve doze sujeitos que assumiram uma posição neutra na escolha da posição 3 na

escala. Assim,  somando as posições de 1 e 2, perfaz dezanove sujeitos, ou seja, cerca

de 37% dos sujeitos não se identifica com esta premissa sobre a sua ideia de saúde

mental.

2ª Levantamento de dados - Impacto da pandemia na saúde mental

.Na 2ª pergunta, o factor que contribuiu mais para a alteração da saúde mental

dos sujeitos foi o seu sentimento de maior ansiedade. Onze sujeitos salientaram a

ansiedade como maior factor de desequilíbrio, logo de seguida obtivemos 5 respostas

em que os sujeitos salientam o sentimento de depressão como o factor de

desequilíbrio da saúde mental, como resultado da pandemia. Ainda verificámos que

obtivemos em ex aequo 3 respostas associadas a dois sintomas do impacto da

pandemia: ataques de pânico e insónias.

.Observámos ainda que no primeiro factor enunciado - o sentimento de maior

ansiedade-  os resultados ao longo da permanência nos grupos apresentaram esta

tendência:
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.Na categoria 19, “Sinto maior ansiedade acompanhada de sintomas físicos

(taquicardia, insónias,…)”, verificamos uma média de 3,52, que poderemos traduzir

como “não sinto pouca nem muita ansiedade”; contudo, observámos um desvio

padrão de 1,37, o que nos indica que ao longo do tempo houve uma variação de

posição na escala, a qual poderemos verificar com os seguintes dados: no início da

participação nos grupos dentro do intervalo [1,2] ou seja, oito sujeitos não sentem

ansiedade; já no intervalo [4,5], ou seja, trinta e dois sujeitos sentem ansiedade;

estando na posição [3] os restantes onze sujeitos.

Já no final da participação nos grupos, os resultados variaram e apresentam-se

da seguinte forma: dentro do intervalo [1,2], doze sujeitos (aumentou 4); já no intervalo

[4,5], vinte sujeitos que  se mantiveram a frequentar o grupo; enquanto que na posição

[3], registámos as respostas de cinco sujeitos.

Assim, poderemos colocar como hipótese que a permanência nos grupos e o

trabalho desenvolvido nos grupos poderão ter tido um impacto positivo no

abaixamento do sentimento de ansiedade e ou mesmo na resolução do mesmo.

Na continuidade dos restantes factores enunciados observámos, a saber:

Na categoria 22, “Tenho uma ansiedade acentuada.”, verificamos uma média de

3,70, que poderemos traduzir como ”não sinto pouca nem muita ansiedade”; e um

desvio padrão de 1,14. No início da participação nos grupos dentro do intervalo [1,2,]

ou seja, que “não sentem ansiedade”, obtivemos as respostas de seis sujeitos. Já no
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intervalo [4,5], ou seja, que “sentem ansiedade”, obtivemos as respostas de trinta e

dois sujeitos; enquanto que os restantes treze sujeitos se encontram na posição [3].

Já no final da participação nos grupos, os resultados variaram e apresentam-se

da seguinte forma: dentro do intervalo [1,2] - sete sujeitos (aumento de um sujeito). Já

no intervalo [4,5], dezessete sujeitos (uma diminuição de quinze sujeitos); enquanto que

na posição [3,] registámos doze sujeitos (diminuindo um sujeito). Desta forma,

poderemos novamente postular que a participação nos grupos ajudaram os sujeitos

a anularem os seus estados e sentimentos de ansiedade acentuada.

.De acordo com os factores abaixo descritos elaboramos sinteticamente a tabela

que se segue :

Factores Média Desvio Padrão

P2.26 3,85 1,12

P2.30 3,08 1,51

P2.52 3,40 1,29

P2.56 4,03 1,02

P2.57 3,56 1,33

P2.68 3,13 1,50

P2.70 3,35 1,42

P2.74 2,89 1,34
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Tabela 3 - Análise de média e desvio padrão de factores sobre a ansiedade

.As médias apresentam uma tendência para a existência de ansiedade

fundamentalmente no que concerne à seguintes respostas: (P2.26) “Sinto-me com

mais ansiedade” (3,85 de média no intervalo), (P2.56) “Sinto grande ansiedade em

relação ao futuro” (4,03 de média no intervalo), (P2.57) “Senti/sinto uma grande

ansiedade em relação à doença e suas consequências” (3,56 de média no intervalo);

mas é de salientar que (P2.74) “Sinto ansiedade durante todo o dia.” (2,89 de média no

intervalo) descreve uma inexistência de ansiedade prolongada durante o dia e confirma

um processo episódico desta sensação de mal estar psicológico.

.De salientar que, com a frequência dos grupos todos, os factores tiveram um

desvio padrão de 1, o que representa um indicativo para sustentarmos a hipótese

postulada de que os Grupos de Apoio Psicológico Online possibilitaram a diminuição

dos níveis e sentimentos de ansiedade.

Ainda está a decorrer a análise de todos os factores de ansiedade e como cada

sujeito se identifica, como variou em cada episódio ou especificidade do sentimento da

ansiedade.

Observámos 7 factores, a saber:

.(1) Ansiedade por não compreender a pandemia, (2) Sentimento de ansiedade

associada a alteração de rotinas, (3) Sentimento de ansiedade associada ao
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confinamento, (4) Sentimento de ansiedade em relação à Covid e suas consequências,

(5) Sentimento de ansiedade relacionado com a economia, (6) Sentimento de

ansiedade relacionada com discussões familiares, (7) Sentimento de ansiedade

relacionada com sintomas físicos.

Continuaremos a nossa análise sobre a depressão mais à frente (análise a

decorrer).

3ª Levantamento de dados - O que os Sujeitos esperam dos GAPO?

Com esta pergunta, pretendemos sobretudo verificar quais os factores de

expectativa dos participantes e sujeitos do estudo sobre o que esperam como

resultante da sua participação nas sessões dos GAPO.

Esta pergunta está ainda em análise e, por conseguinte, iremos somente salientar

e descrever quais foram os principais factores que os sujeitos identificaram como mais

importantes no que esperaram dos GAPO.

.Em primeiro lugar, encontra-se o factor “Ajuda Psicológica” com onze sujeitos a

salientarem a sua importância; em segundo lugar e em quarteto de simultaneidade

temos os seguintes factores: “Partilhar experiências”, “Poder ajudar e ser ajudado”,
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“Ser ajudado” e “Ter um espaço de partilha”, todos com uma frequência de quatro

sujeitos cada factor, ou seja, um total de dezesseis sujeitos.

.Ainda que com uma frequência menos significativa, os resultados demonstraram

que os sujeitos também esperaram os seguintes factores: “Ajuda para lidar com a

ansiedade”, “Ajudar os outros”, “Ter um espaço em que me oiçam”.

Ainda antes de terminarmos esta breve análise dos dados referentes à 3ª

pergunta,  analisaremos, primeiramente, a informação referente aos factores que

confirmam a “Ajuda psicológica” como o principal super factor daquilo que as pessoas

esperam:

Factores Média Desvio Padrão

P3.1 4,24 0,82

P3.2 4,20 1,01

P3.3 3,76 1,26

P3.4 3,97 1,19

P3.5 4,39 0,86

P3.11 3,62 1,34

P3.18 4,09 0,97
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P3.32 3,42 1,36

P3.33 4,48 1,41

P3.37 4,11 0,99

P3.38 3,94 1,12

P3.41 3,55 1,42

Tabela 4 - Análise da média e desvio padrão dos factores referentes à ajuda psicológica esperada na

participação nos GAPO

Verificámos que na grande maioria os sujeitos esperaram, dentro dum intervalo

[3,5 e 4,5], que os GAPO lhes proporcionem uma “Ajuda Psicológica”. Este é o  factor

para além de mais salientado, aquele que demonstra maior consistência na amostra

dos  51 sujeitos, sobretudo o factor “Ajuda na reflexão e análise para melhor avaliação

do contexto actual”.

Em breve, daremos continuidade à análise referente às 3 perguntas centrais no

nosso estudo e como, dentro delas, os factores oscilam e se transformaram ao longo

do processo de sessões.

Não obstante, as nossas tabelas já demonstram e descrevem todas essas

variações e dados que demonstram ao pormenor sobretudo como foi a variação de

cada sujeito conforme foi frequentando as sessões do seu GAPO.
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ANEXOS

As tabelas a ser consultadas em anexo são:

.Tabela da análise global - contém todos os dados em estado mais aprofundado,

de como cada sujeito respondeu a cada umas das 3 perguntas e dos respectivos

factores constituintes do instrumento.

. 3 tabelas que identificam quais são os diversos factores que constituíram os

super factores - o factor mais selecionado e identificado pelos sujeitos.

"Análise da 1ª Pergunta = Saúde Mental”, "Análise da 2ª Pergunta = Alterações à

Saúde Psicológica após Pandemia (impacto Pandemia)” e ”Analise 3ª Pergunta = O que

espera dos GAPO?   (1 = “Não espero nada…”  /  5 = “Espero Totalmente…”)”,
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